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Amendement 21
Robert Goebbels, Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
-

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. en

Amendement 22
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Richtlijn 2003/96/EG van de Raad is 
vastgesteld om de goede werking van de 
interne markt te verzekeren ten aanzien van 
de belasting van energieproducten en 
elektriciteit. Overeenkomstig artikel 6 van 
het Verdrag zijn, met name in het licht van 
het Kyotoprotocol, de eisen inzake 
milieubescherming in de termen van die 
richtlijn geïntegreerd.

(1) Richtlijn 2003/96/EG van de Raad is 
vastgesteld om de goede werking van de 
interne markt te verzekeren ten aanzien van 
de belasting van energieproducten en 
elektriciteit. Overeenkomstig artikel 6 van 
het Verdrag zijn, met name in het licht van 
het Kyotoprotocol, de eisen inzake 
milieubescherming in de termen van die 
richtlijn geïntegreerd. Belangrijk is dat, 
overeenkomstig artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, onderzocht wordt of voldoende 
rekening gehouden wordt met de 
bescherming van de volksgezondheid, 
bijvoorbeeld in het kader van 
luchtverontreining.

Or. nl

Amendement 22
Philippe De Backer
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Richtlijn 2003/96/EG van de Raad is 
vastgesteld om de goede werking van de 
interne markt te verzekeren ten aanzien van 
de belasting van energieproducten en 
elektriciteit. Overeenkomstig artikel 6 van 
het Verdrag zijn, met name in het licht van 
het Kyotoprotocol, de eisen inzake 
milieubescherming in de termen van die 
richtlijn geïntegreerd.

(1) Richtlijn 2003/96/EG van de Raad is 
vastgesteld om de goede werking van de 
interne markt te verzekeren ten aanzien van 
de belasting van energieproducten en 
elektriciteit. Overeenkomstig artikel 6 van 
het Verdrag zijn, met name in het licht van 
het Kyotoprotocol, de eisen inzake 
milieubescherming in de termen van die 
richtlijn geïntegreerd. Belangrijk is dat, 
overeenkomstig artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, onderzocht wordt of voldoende 
rekening gehouden wordt met de 
bescherming van de volksgezondheid, 
bijvoorbeeld wat betreft 
luchtverontreiniging.

Or. nl

Amendement 23
Hans-Peter Martin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Bij een dermate complex en 
wezenlijk dossier als de belasting van 
energie in de Europese Unie is het van 
belang dat de in Beschikking nr. 
406/2009/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 23 april 2009 vastgestelde 
doelstellingen inzake de inspanningen 
van de lidstaten om hun 
broeikasgasemissies te verminderen1 als 
een belangrijk uitgangspunt fungeren 
voor de herstructurering van de 
communautaire regeling voor de belasting 
van energieproducten en elektriciteit, 
aangezien alleen op die manier adequaat 
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recht kan worden gedaan aan de 
doelstellingen van het klimaat- en 
milieubeleid. Om het milieu voor 
toekomstige generaties leefbaar te kunnen 
houden, moeten de energie- en 
industriebeleidsdoelstellingen van de 
individuele lidstaten bij de geplande 
herstructurering van de energiebelasting 
qua prioriteit ondergeschikt worden 
gemaakt aan de nagestreefde 
vermindering van de broeikasgasemissies.
_____________
1 PB L 140 van 5.6.2009, blz. 136.

Or. de

Amendement 24

Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De interne markt voor energie kan 
alleen probleemloos en doeltreffend 
functioneren indien alle EU-initiatieven 
en -wetten op dit gebied permanent en 
goed worden gecoördineerd. Het volstaat 
niet de herziene Richtlijn 2003/96/EG 
verenigbaar te maken met andere 
energiegerelateerde beleidsmaatregelen. 
Die beleidsmaatregelen moeten ook 
aangepast worden aan het kader voor 
belastingheffing op energie. Elk gebrek 
aan samenhang zal afbreuk doen aan de 
verwezenlijking van de 
langetermijndoelstelling van de EU van 
het tot stand brengen van slimme, 
duurzame en inclusieve groei.

Or. en
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Motivering

Energie is een onderwerp dat de afgelopen jaren veel politieke aandacht heeft gekregen, 
maar waar het tegelijkertijd geschort heeft aan coördinatie van de verschillende initiatieven.  
Waar nu behoefte aan bestaat, is een coherentere aanpak, het tot stand brengen van synergie-
effecten en het elimineren van inconsistenties.

Amendement 25
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De belasting op energieproducten 
moet op een technologieneutrale manier 
aangepakt worden, dit om nieuwe 
technologieën de kans te geven zich te 
ontwikkelen.

Or. nl

Amendement 25
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Recital 2 bis (new)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De belasting op energieproducten 
moet op een technologieneutrale manier 
aangepakt worden om nieuwe 
technologieën de kans te geven zich te 
ontwikkelen.

Or. nl

Amendement 26
Olle Ludvigsson
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) De herziening van Richtlijn 
2003/96/EG moet gezien worden in het 
kader van de herziening van de 
milieubelasting en de Europa 2020-
strategie. Indien lidstaten besluiten de 
herziene richtlijn te implementeren op een 
wijze die extra inkomsten genereert, 
moeten die extra financiële middelen in 
ieder geval gedeeltelijk gebruikt worden 
voor het stimuleren van duurzame nieuwe 
werkgelegenheid en groei door middel van 
het op billijke en evenwichtige wijze 
verlagen van de belasting op arbeid. Door 
de belastingdruk te verschuiven van de 
ene productiefactor (arbeid) naar de 
andere (energie) wordt de 
werkgelegenheidssituatie verbeterd en 
worden emissies teruggedrongen, zonder 
negatieve gevolgen voor het 
concurrentievermogen van het Europese 
bedrijfsleven.

Or. en

Motivering

De herziene richtlijn moet een belangrijk instrument zijn bij het bevorderen van de groene 
transformatie: bestrijding van klimaatverandering, het scheppen van nieuwe, groene 
werkgelegenheid, een snellere ontwikkeling van schonere technologieën en het vergroten van 
de energie-efficiëntie en -besparingen. Groene groei is van essentieel belang om het Europese 
bedrijfsleven in staat te stellen zijn positie op de wereldmarkt te verdedigen. Het is belangrijk 
dat de transformatie wordt geschraagd door het in het leven roepen van een slimmer - en niet 
een belemmerende - belastingstructuur.

Amendement 27
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Belasting in verband met CO2-emissies 
kan voor de lidstaten een kosteneffectieve 
gedragslijn zijn om de verminderingen van 
broeikasgassen die noodzakelijk zijn 
overeenkomstig Beschikking nr. 
406/2009/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 23 april 2009 inzake de 
inspanningen van de lidstaten om hun 
broeikasgasemissies te verminderen om 
aan de verbintenissen van de Gemeenschap 
op het gebied van het verminderen van 
broeikasgassen tot 2020 te voldoen te 
bereiken ten aanzien van bronnen die niet 
vallen onder de uniale regeling ingevolge 
Richtlĳn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Gemeenschap en tot wĳziging 
van Richtlĳn 96/61/EG van de Raad. Met 
het oog op de mogelijke rol van CO2-
gerelateerde belasting vereist de goede 
werking van de interne markt 
gemeenschappelijke regels inzake 
belasting.

(3) Belasting in verband met CO2-emissies 
is voor de lidstaten in de regel een 
kosteneffectieve gedragslijn om de 
verminderingen van broeikasgassen die 
noodzakelijk zijn overeenkomstig 
Beschikking nr. 406/2009/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 
april 2009 inzake de inspanningen van de 
lidstaten om hun broeikasgasemissies te 
verminderen om aan de verbintenissen van 
de Gemeenschap op het gebied van het 
verminderen van broeikasgassen tot 2020 
te voldoen te bereiken ten aanzien van 
bronnen die niet vallen onder de uniale 
regeling ingevolge Richtlĳn 2003/87/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 oktober 2003 tot vaststelling van 
een regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap en tot wĳziging van 
Richtlĳn 96/61/EG van de Raad. Met het 
oog op de huidige en de mogelijke rol van 
CO2-gerelateerde belasting vereist de 
goede werking van de interne markt 
gemeenschappelijke regels inzake 
belasting.

Or. en

Motivering

Een aantal lidstaten beschikt reeds over goed functionerende en kosteneffectieve regelingen 
voor CO2-gerelateerde belastingen.

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Belasting in verband met CO2-emissies (3) Belasting in verband met CO2-emissies 
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kan voor de lidstaten een kosteneffectieve 
gedragslijn zijn om de verminderingen van 
broeikasgassen die noodzakelijk zijn
overeenkomstig Beschikking nr. 
406/2009/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 23 april 2009 inzake de 
inspanningen van de lidstaten om hun 
broeikasgasemissies te verminderen om 
aan de verbintenissen van de Gemeenschap 
op het gebied van het verminderen van 
broeikasgassen tot 2020 te voldoen te 
bereiken ten aanzien van bronnen die niet 
vallen onder de uniale regeling ingevolge 
Richtlĳn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Gemeenschap en tot wĳziging 
van Richtlĳn 96/61/EG van de Raad. Met 
het oog op de mogelijke rol van CO2-
gerelateerde belasting vereist de goede 
werking van de interne markt 
gemeenschappelijke regels inzake 
belasting.

kan voor de lidstaten een kosteneffectieve 
gedragslijn zijn om de verminderingen van 
broeikasgassen overeenkomstig 
Beschikking nr. 406/2009/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 
april 2009 inzake de inspanningen van de 
lidstaten om hun broeikasgasemissies te 
verminderen om aan de verbintenissen van 
de Gemeenschap op het gebied van het 
verminderen van broeikasgassen tot 2020 
te voldoen te bereiken ten aanzien van 
bronnen die niet vallen onder de uniale 
regeling ingevolge Richtlĳn 2003/87/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 oktober 2003 tot vaststelling van 
een regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap en tot wĳziging van 
Richtlĳn 96/61/EG van de Raad. Met het 
oog op de mogelijke rol van CO2-
gerelateerde belasting vereist de goede 
werking van de interne markt 
gemeenschappelijke regels inzake 
belasting.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Men dient er zich echter rekenschap 
van te geven dat de economieën van de 
lidstaten verschillen wat betreft hun 
energiemix, en dat het terugdringen van 
de broeikasgasemissies dient te 
geschieden onder inachtneming van het 
fiscaal neutraliteitsbeginsel, zodat het 
geen negatieve invloed heeft op de 
concurrentiepositie van de betrokken 
economieën. Deze richtlijn houdt 
rekening met het feit dat veel lidstaten 
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momenteel een op de lange termijn en op 
optimalisering van hun energiemix 
gericht beleid ontwikkelen, zodat zij 
bijvoorbeeld hun economieën op lage 
emissienormen kunnen inrichten, 
waardoor zij vervolgens in staat zullen 
zijn aan de door de EU-regelgeving 
gestelde klimaateisen te voldoen. Gezien 
de legitieme maatschappelijke en 
economische belangen die daarmee 
gemoeid zijn, dient het aan de lidstaten te 
worden overgelaten de toepassing van 
CO2-gerelateerde belastingen naar eigen 
inzicht te organiseren. Door een en ander 
aan het oordeel van de lidstaten over te 
laten, krijgen zij zelf de vrije keuze of 
mogelijkheid om te bepalen welke 
emissiecomponent zij voor de vaststelling 
van hun belastingtarief voor 
energieproducten en elektriciteit zullen 
toepassen.

Or. pl

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De lidstaten moeten echter in staat 
blijven om energiebelasting op 
verwarmingsbrandstoffen, 
motorbrandstoffen en elektriciteit te 
gebruiken voor allerlei doeleinden die niet 
noodzakelijk noch specifiek noch 
uitsluitend betrekking hebben op de 
vermindering van broeikasgassen.

(4) Bovendien moeten de lidstaten in staat 
blijven om energiebelasting op 
verwarmingsbrandstoffen, 
motorbrandstoffen en elektriciteit te 
gebruiken voor allerlei doeleinden die niet 
noodzakelijk noch specifiek noch 
uitsluitend betrekking hebben op de 
vermindering van broeikasgassen.

Or. pl
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Amendement 31
Werner Langen, Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De energiebelasting mag niet van 
toepassing zijn op de thermische 
benutting van afval en met name het 
gebruik daarvan als vervangende 
brandstof, aangezien Richtlijn 
2008/98/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 19 november 2008 
betreffende afvalstoffen en tot intrekking 
van bepaalde richtlijnen afvalhouders en -
producenten ertoe aanspoort op een 
maximaal energie-efficiënte en 
grondstoffenbesparende manier met afval 
om te gaan en prioriteit te geven aan 
terugwinning boven verwijdering.

Or. de

Amendement 32
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De lidstaten moeten het recht 
houden een tot een nultarief verlaagd 
niveau van algemene verbruiksbelasting 
toe te passen op het verbruik van 
energieproducten en elektriciteit die 
worden gebruikt voor de landbouw, de 
tuinbouw, de aquacultuur en de bosbouw.

Or. en
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Amendement 33
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Derhalve moet worden voorzien in 
energiebelasting die bestaat uit een of twee 
componenten, d.w.z. een verplichte 
algemene energieverbruiksbelasting, en, 
optioneel, een CO2-gerelateerde belasting
.

Or. en

Amendement 34
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Derhalve moet worden voorzien in 
energiebelasting die bestaat uit twee
componenten, CO2-gerelateerde belasting 
en algemene energieverbruiksbelasting. 
Wil de energiebelasting aan de werking 
van de uniale regeling ingevolge Richtlijn 
2003/87/EG aangepast zijn dan moeten de 
lidstaten worden verplicht een expliciet 
onderscheid te maken tussen deze twee 
componenten. Daardoor zou ook een 
onderscheiden behandeling mogelijk zijn 
van brandstoffen die biomassa zijn of van 
biomassa zijn gemaakt. De Europese 
Commissie dient een verslag voor te 
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leggen aan het Europees Parlement en de 
Raad waarin onderzocht wordt of naast 
CO2-emissies, ook de uitstoot van andere 
schadelijke gassen in rekening dient 
genomen te worden, dit in het kader van 
de bescherming van de volksgezondheid.

Or. nl

Amendement 34
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Derhalve moet worden voorzien in 
energiebelasting die bestaat uit twee 
componenten, CO2-gerelateerde belasting 
en algemene energieverbruiksbelasting. 
Wil de energiebelasting aan de werking 
van de uniale regeling ingevolge Richtlijn 
2003/87/EG aangepast zijn dan moeten de 
lidstaten worden verplicht een expliciet 
onderscheid te maken tussen deze twee 
componenten. Daardoor zou ook een 
onderscheiden behandeling mogelijk zijn 
van brandstoffen die biomassa zijn of van 
biomassa zijn gemaakt. De Europese 
Commissie dient een verslag voor te 
leggen aan het Europees Parlement en de 
Raad waarin onderzocht wordt of naast 
CO2-emissies ook de uitstoot van andere 
schadelijke gassen in rekening dient 
genomen te worden, dit in het kader van 
de bescherming van de volksgezondheid.

Or. nl

Amendement 35
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Elk van die componenten moet worden 
berekend op basis van objectieve criteria, 
die gelijke behandeling van verschillende 
energiebronnen mogelijk maken. Voor 
CO2-gerelateerde belasting moet naar de 
door het gebruik van elk betrokken 
energieproduct veroorzaakte CO2-emissies 
worden verwezen aan de hand van de 
referentiewaarden van de CO2-
emissiefactor die beschreven worden in 
Beschikking 2007/589/EG van de 
Commissie van 18 juli 2007 tot vaststelling 
van richtsnoeren voor de bewaking en 
rapportage van de emissies van 
broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 
2003/87/EG van het Europees Parlement 
en de Raad. Voor de algemene 
energieverbruiksbelasting moet worden 
verwezen naar de energie-inhoud van de 
verschillende energieproducten en van 
elektriciteit waarvan sprake in 
Richtlijn 2006/32/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2006 
betreffende energie-efficiëntie bij het 
eindgebruik en energiediensten en 
houdende intrekking van Richtlijn 
93/76/EEG van de Raad. In dit verband 
moet rekening worden gehouden met de 
milieuvoordelen van biomassa of van van 
biomassa gemaakte producten. Deze 
producten moeten worden belast op basis 
van de CO2-emissiefactoren die voor 
biomassa of van biomassa gemaakte 
producten zijn gespecificeerd in 
Beschikking 2007/589/EG en op basis van 
de energie-inhoud ervan zoals 
gespecificeerd in bijlage III bij Richtlijn 
2009/28/EG. Biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa zoals gedefinieerd in artikel 2, 
onder h) en i), van Richtlijn 2009/28/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 23 april 2009 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 

(6) Elk van die componenten moet worden 
berekend op basis van objectieve criteria, 
die gelijke behandeling van verschillende 
energiebronnen mogelijk maken. Voor 
CO2-gerelateerde belasting op niet van 
biomassa gemaakte brandstoffen moet 
naar de door het gebruik van elk betrokken 
energieproduct veroorzaakte CO2-emissies 
worden verwezen aan de hand van de 
referentiewaarden van de CO2-
emissiefactor die beschreven worden in 
Beschikking 2007/589/EG van de 
Commissie van 18 juli 2007 tot vaststelling 
van richtsnoeren voor de bewaking en 
rapportage van de emissies van 
broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 
2003/87/EG van het Europees Parlement 
en de Raad. Voor de algemene 
energieverbruiksbelasting moet worden 
verwezen naar de energie-inhoud van de 
verschillende energieproducten en van 
elektriciteit waarvan sprake in 
Richtlijn 2006/32/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2006 
betreffende energie-efficiëntie bij het 
eindgebruik en energiediensten en 
houdende intrekking van Richtlijn 
93/76/EEG van de Raad. Voor biomassa, 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
zoals gedefinieerd in artikel 2, onder h) en 
i), van Richtlijn 2009/28/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 
april 2009 ter bevordering van het gebruik 
van energie uit hernieuwbare bronnen, die 
niet aan de in artikel 17 van die richtlijn 
neergelegde duurzaamheidscriteria 
voldoen, passen de lidstaten de 
referentiefactor voor CO2-emissies toe 
voor de equivalente stookolie of motorolie 
waarvoor in deze richtlijn 
minimumbelastingniveaus zijn 
vastgesteld.
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bronnen zijn veruit de belangrijkste 
betrokken categorie. Aangezien de 
milieuvoordelen van deze producten 
variëren, afhankelijk van het feit of zij aan 
de in artikel 17 van die richtlijn 
neergelegde duurzaamheidscriteria 
voldoen, dienen de specifieke 
referentiewaarden voor biomassa of van 
biomassa gemaakte producten enkel te 
gelden voor zover aan deze criteria is 
voldaan.

Or. en

Motivering

De lidstaten moet niet de mogelijkheid worden ontnomen CO2-belasting te heffen op 
brandstoffen die van biomassa zijn gemaakt, op voorwaarde dat deze een weerspiegeling 
vormt van de tijdens de hele levenscyclus bij de productie, de raffinage, het vervoer en het 
gebruik veroorzaakte netto CO2-emissies van die brandstoffen. Dit moet niet alleen gelden 
voor biobrandstoffen en vloeibare biomassa, maar ook voor vaste brandstoffen die van 
biomassa zijn gemaakt.

Amendement 36
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Elk van die componenten moet worden 
berekend op basis van objectieve criteria, 
die gelijke behandeling van verschillende 
energiebronnen mogelijk maken. Voor 
CO2-gerelateerde belasting moet naar de 
door het gebruik van elk betrokken 
energieproduct veroorzaakte CO2-emissies 
worden verwezen aan de hand van de 
referentiewaarden van de CO2-
emissiefactor die beschreven worden in 
Beschikking 2007/589/EG van de 
Commissie van 18 juli 2007 tot vaststelling 
van richtsnoeren voor de bewaking en 
rapportage van de emissies van 
broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 

(6) Elk van die componenten moet worden 
berekend op basis van objectieve criteria, 
die gelijke behandeling van verschillende 
energiebronnen mogelijk maken. Voor 
CO2-gerelateerde belasting moet naar de 
door het gebruik van elk betrokken 
energieproduct veroorzaakte CO2-emissies 
worden verwezen aan de hand van de 
referentiewaarden van de CO2-
emissiefactor die beschreven worden in 
Beschikking 2007/589/EG van de 
Commissie van 18 juli 2007 tot vaststelling 
van richtsnoeren voor de bewaking en 
rapportage van de emissies van 
broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 
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2003/87/EG van het Europees Parlement 
en de Raad. Voor de algemene 
energieverbruiksbelasting moet worden 
verwezen naar de energie-inhoud van de 
verschillende energieproducten en van 
elektriciteit waarvan sprake in 
Richtlijn 2006/32/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2006 
betreffende energie-efficiëntie bij het 
eindgebruik en energiediensten en 
houdende intrekking van Richtlijn 
93/76/EEG van de Raad. In dit verband 
moet rekening worden gehouden met de 
milieuvoordelen van biomassa of van van 
biomassa gemaakte producten. Deze 
producten moeten worden belast op basis 
van de CO2-emissiefactoren die voor 
biomassa of van biomassa gemaakte 
producten zijn gespecificeerd in 
Beschikking 2007/589/EG en op basis van 
de energie-inhoud ervan zoals 
gespecificeerd in bijlage III bij Richtlijn 
2009/28/EG. Biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa zoals gedefinieerd in artikel 2, 
onder h) en i), van Richtlijn 2009/28/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 23 april 2009 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen zijn veruit de belangrijkste 
betrokken categorie. Aangezien de 
milieuvoordelen van deze producten 
variëren, afhankelijk van het feit of zij aan 
de in artikel 17 van die richtlijn 
neergelegde duurzaamheidscriteria 
voldoen, dienen de specifieke 
referentiewaarden voor biomassa of van 
biomassa gemaakte producten enkel te 
gelden voor zover aan deze criteria is 
voldaan.

2003/87/EG van het Europees Parlement 
en de Raad. Voor de algemene 
energieverbruiksbelasting moet worden 
verwezen naar de energie-inhoud van de 
verschillende energieproducten en van 
elektriciteit waarvan sprake in 
Richtlijn 2006/32/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2006 
betreffende energie-efficiëntie bij het 
eindgebruik en energiediensten en 
houdende intrekking van Richtlijn 
93/76/EEG van de Raad. In dit verband 
moet rekening worden gehouden met de 
milieuvoordelen van biomassa of van van 
biomassa gemaakte producten. Deze 
producten moeten worden belast op basis 
van de CO2-emissiefactoren die voor 
biomassa of van biomassa gemaakte 
producten zijn gespecificeerd in 
Beschikking 2007/589/EG en op basis van 
de energie-inhoud ervan zoals 
gespecificeerd in bijlage III bij Richtlijn 
2009/28/EG. Aangezien de 
milieuvoordelen van deze producten 
variëren, afhankelijk van het feit of zij aan 
de relevante duurzaamheidscriteria 
voldoen, dienen de specifieke 
referentiewaarden voor biomassa of van 
biomassa gemaakte producten enkel te 
gelden voor zover aan deze criteria is 
voldaan. Voor biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa zoals gedefinieerd in 
artikel 2, onder h) en i), van Richtlijn 
2009/28/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 23 april 2009 ter 
bevordering van het gebruik van energie 
uit hernieuwbare bronnen zijn de toe te 
passen duurzaamheidscriteria die welke 
zijn vastgelegd in artikel 17 van die 
richtlijn. Voor van biomassa gemaakte 
producten andere dan biobrandstoffen of 
vloeibare biomassa dient de Commissie 
ten laatste een jaar na de goedkeuring van 
deze richtlijn een voorstel houdende 
specifieke duurzaamheidscriteria in. 
Zodra dit voorstel is goedgekeurd, gelden 
deze specifieke duurzaamheidscriteria 
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voor die producten.

Or. en

Motivering

Duurzaamheidscriteria moeten niet alleen gelden voor biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa, maar ook voor vaste brandstoffen die van biomassa zijn gemaakt. Het is niet 
redelijk om - zoals in het voorstel van de Commissie gebeurt - stelselmatig een preferentiële 
behandeling toe te kennen aan brandstoffen die gemaakt zijn van niet-duurzame vaste 
brandstoffen op basis van biomassa. Aangezien de duurzaamheidslogica voor vaste biomassa 
enerzijds en biobrandstoffen/vloeibare biomassa anderzijds niet precies dezelfde is, dienen er 
specifieke criteria voor vaste biomassa te worden vastgesteld en vervolgens in het kader van 
deze richtlijn te worden toegepast.

Amendement 37
Fiona Hall, Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Elk van die componenten moet worden 
berekend op basis van objectieve criteria, 
die gelijke behandeling van verschillende 
energiebronnen mogelijk maken. Voor 
CO2-gerelateerde belasting moet naar de 
door het gebruik van elk betrokken 
energieproduct veroorzaakte CO2-emissies 
worden verwezen aan de hand van de 
referentiewaarden van de CO2-
emissiefactor die beschreven worden in 
Beschikking 2007/589/EG van de 
Commissie van 18 juli 2007 tot vaststelling 
van richtsnoeren voor de bewaking en 
rapportage van de emissies van 
broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 
2003/87/EG van het Europees Parlement 
en de Raad. Voor de algemene 
energieverbruiksbelasting moet worden 
verwezen naar de energie-inhoud van de 
verschillende energieproducten en van 
elektriciteit waarvan sprake in 
Richtlijn 2006/32/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2006 

(6) Elk van die componenten moet worden 
berekend op basis van objectieve criteria, 
die gelijke behandeling van verschillende 
energiebronnen mogelijk maken. Voor 
CO2-gerelateerde belasting op niet van 
biomassa gemaakte brandstoffen moet 
naar de door het gebruik van elk betrokken 
energieproduct veroorzaakte CO2-emissies 
worden verwezen aan de hand van de 
referentiewaarden van de CO2-
emissiefactor die beschreven worden in 
Beschikking 2007/589/EG van de 
Commissie van 18 juli 2007 tot vaststelling 
van richtsnoeren voor de bewaking en 
rapportage van de emissies van 
broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 
2003/87/EG van het Europees Parlement 
en de Raad. Voor de algemene 
energieverbruiksbelasting moet worden 
verwezen naar de energie-inhoud van de 
verschillende energieproducten en van 
elektriciteit waarvan sprake in Richtlijn 
2006/32/EG van het Europees Parlement 
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betreffende energie-efficiëntie bij het 
eindgebruik en energiediensten en 
houdende intrekking van Richtlijn 
93/76/EEG van de Raad. In dit verband 
moet rekening worden gehouden met de 
milieuvoordelen van biomassa of van van 
biomassa gemaakte producten. Deze 
producten moeten worden belast op basis 
van de CO2-emissiefactoren die voor 
biomassa of van biomassa gemaakte 
producten zijn gespecificeerd in 
Beschikking 2007/589/EG en op basis van 
de energie-inhoud ervan zoals 
gespecificeerd in bijlage III bij Richtlijn 
2009/28/EG. Biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa zoals gedefinieerd in artikel 2, 
onder h) en i), van Richtlijn 2009/28/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 23 april 2009 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen zijn veruit de belangrijkste 
betrokken categorie. Aangezien de 
milieuvoordelen van deze producten 
variëren, afhankelijk van het feit of zij aan 
de in artikel 17 van die richtlijn 
neergelegde duurzaamheidscriteria 
voldoen, dienen de specifieke 
referentiewaarden voor biomassa of van 
biomassa gemaakte producten enkel te 
gelden voor zover aan deze criteria is 
voldaan.

en de Raad van 5 april 2006 betreffende 
energie-efficiëntie bij het eindgebruik en 
energiediensten en houdende intrekking 
van Richtlijn 93/76/EEG van de Raad. 
Voor biomassa, brandstoffen en vloeibare 
biomassa zoals gedefinieerd in artikel 2, 
onder h) en i), van Richtlijn 2009/28/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 23 april 2009 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen, geldt dat biomassa, 
biobrandstoffen of vloeibare biomassa die 
niet aan de in artikel 17 van die richtlijn 
neergelegde duurzaamheidscriteria voldoen 
door de lidstaten worden belast 
overeenkomstig de referentiefactor voor 
CO2-emissies voor de equivalente 
stookolie of motorolie waarvoor in deze 
richtlijn minimumbelastingniveaus zijn 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

De lidstaten moet niet de mogelijkheid worden ontnomen CO2-belasting te heffen op 
brandstoffen die van biomassa zijn gemaakt, op voorwaarde dat deze een weerspiegeling 
vormt van de tijdens de hele levenscyclus bij de productie, de raffinage, het vervoer en het 
gebruik veroorzaakte netto CO2-emissies van die brandstoffen. Dit moet niet alleen gelden 
voor biobrandstoffen en vloeibare biomassa, maar ook voor vaste brandstoffen die van 
biomassa zijn gemaakt. De CO2-belasting van biobrandstoffen en vloeibare biomassa moet 
aangepast worden aan de aangenomen wijzigingen aan de duurzaamheidscriteria.

Amendement 38
Hans-Peter Martin
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Elk van die componenten moet worden 
berekend op basis van objectieve criteria, 
die gelijke behandeling van verschillende 
energiebronnen mogelijk maken. Voor 
CO2-gerelateerde belasting moet naar de 
door het gebruik van elk betrokken 
energieproduct veroorzaakte CO2-emissies 
worden verwezen aan de hand van de 
referentiewaarden van de CO2-
emissiefactor die beschreven worden in
Beschikking 2007/589/EG van de 
Commissie van 18 juli 2007 tot vaststelling 
van richtsnoeren voor de bewaking en 
rapportage van de emissies van 
broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 
2003/87/EG van het Europees Parlement 
en de Raad. Voor de algemene 
energieverbruiksbelasting moet worden 
verwezen naar de energie-inhoud van de 
verschillende energieproducten en van 
elektriciteit waarvan sprake in 
Richtlijn 2006/32/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2006 
betreffende energie-efficiëntie bij het 
eindgebruik en energiediensten en 
houdende intrekking van Richtlijn 
93/76/EEG van de Raad. Deze producten 
moeten worden belast op basis van de 
CO2-emissiefactoren die voor biomassa of 
van biomassa gemaakte producten zijn 
gespecificeerd in Beschikking 
2007/589/EG en op basis van de energie-
inhoud ervan zoals gespecificeerd in 
bijlage III bij Richtlijn 2009/28/EG.
Biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
zoals gedefinieerd in artikel 2, onder h) en 
i), van Richtlijn 2009/28/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 
april 2009 ter bevordering van het gebruik 
van energie uit hernieuwbare bronnen zijn 
veruit de belangrijkste betrokken categorie.
Aangezien de milieuvoordelen van deze 

(6) Elk van die componenten moet worden 
berekend op basis van objectieve criteria, 
die gelijke behandeling van verschillende 
energiebronnen mogelijk maken. Voor 
CO2-gerelateerde belasting moet naar de 
door het gebruik van elk betrokken 
energieproduct veroorzaakte CO2-emissies 
worden verwezen. Enerzijds moet daarbij 
te werk worden gegaan aan de hand van de 
referentiewaarden van de CO2-
emissiefactor die beschreven worden in
Beschikking 2007/589/EG van de 
Commissie van 18 juli 2007 tot vaststelling 
van richtsnoeren voor de bewaking en 
rapportage van de emissies van 
broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 
2003/87/EG van het Europees Parlement 
en de Raad (de zgn. monitoring-
richtsnoeren). Anderzijds moet niet alleen 
worden gelet op de CO2-emissies die 
vrijkomen bij de exploitatie van 
elektriciteitsproducerende centrales, maar 
moet ook rekening worden gehouden met 
de emissies die vrijkomen bij de afbraak 
van de brandstoffen die worden gebruikt
voor energieproductie in 
elektriciteitscentrales en bij de recycling 
daarvan. Voor de algemene 
energieverbruiksbelasting moet worden 
verwezen naar de energie-inhoud van de 
verschillende energieproducten en van 
elektriciteit waarvan sprake in 
Richtlijn 2006/32/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2006 
betreffende energie-efficiëntie bij het 
eindgebruik en energiediensten en 
houdende intrekking van Richtlijn 
93/76/EEG van de Raad. Deze producten 
moeten worden belast op basis van de 
CO2-emissiefactoren die voor biomassa of 
van biomassa gemaakte producten zijn 
gespecificeerd in Beschikking 
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producten variëren, afhankelijk van het feit 
of zij aan de in artikel 17 van die richtlijn 
neergelegde duurzaamheidscriteria 
voldoen, dienen de specifieke 
referentiewaarden voor biomassa of van 
biomassa gemaakte producten enkel te 
gelden voor zover aan deze criteria is 
voldaan.

2007/589/EG en op basis van de energie-
inhoud ervan zoals gespecificeerd in 
bijlage III bij Richtlijn 2009/28/EG.
Biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
zoals gedefinieerd in artikel 2, onder h) en 
i), van Richtlijn 2009/28/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 
april 2009 ter bevordering van het gebruik 
van energie uit hernieuwbare bronnen zijn 
veruit de belangrijkste betrokken categorie.
Aangezien de milieuvoordelen van deze 
producten variëren, afhankelijk van het feit 
of zij aan de in artikel 17 van die richtlijn 
neergelegde duurzaamheidscriteria 
voldoen, dienen de specifieke 
referentiewaarden voor biomassa of van 
biomassa gemaakte producten enkel te 
gelden voor zover aan deze criteria is 
voldaan.

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Elk van die componenten moet worden 
berekend op basis van objectieve criteria, 
die gelijke behandeling van verschillende 
energiebronnen mogelijk maken. Voor 
CO2-gerelateerde belasting moet naar de 
door het gebruik van elk betrokken 
energieproduct veroorzaakte CO2-emissies 
worden verwezen aan de hand van de 
referentiewaarden van de CO2-
emissiefactor die beschreven worden in 
Beschikking 2007/589/EG van de 
Commissie van 18 juli 2007 tot vaststelling 
van richtsnoeren voor de bewaking en 
rapportage van de emissies van 
broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 
2003/87/EG van het Europees Parlement 

(6) Elk van die componenten moet worden 
berekend op basis van objectieve criteria, 
die gelijke behandeling van verschillende 
energiebronnen mogelijk maken. Voor 
optionele CO2-gerelateerde belasting moet 
naar de door het gebruik van elk betrokken 
energieproduct veroorzaakte CO2-emissies 
worden verwezen aan de hand van de 
referentiewaarden van de CO2-
emissiefactor die beschreven worden in 
Beschikking 2007/589/EG van de 
Commissie van 18 juli 2007 tot vaststelling 
van richtsnoeren voor de bewaking en 
rapportage van de emissies van 
broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 
2003/87/EG van het Europees Parlement 
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en de Raad. Voor de algemene 
energieverbruiksbelasting moet worden 
verwezen naar de energie-inhoud van de 
verschillende energieproducten en van 
elektriciteit waarvan sprake in 
Richtlijn 2006/32/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2006 
betreffende energie-efficiëntie bij het 
eindgebruik en energiediensten en 
houdende intrekking van Richtlijn 
93/76/EEG van de Raad. In dit verband 
moet rekening worden gehouden met de 
milieuvoordelen van biomassa of van van 
biomassa gemaakte producten. Deze 
producten moeten worden belast op basis 
van de CO2-emissiefactoren die voor 
biomassa of van biomassa gemaakte 
producten zijn gespecificeerd in 
Beschikking 2007/589/EG en op basis van 
de energie-inhoud ervan zoals 
gespecificeerd in bijlage III bij Richtlijn 
2009/28/EG. Biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa zoals gedefinieerd in artikel 2, 
onder h) en i), van Richtlijn 2009/28/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 23 april 2009 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen zijn veruit de belangrijkste 
betrokken categorie. Aangezien de 
milieuvoordelen van deze producten 
variëren, afhankelijk van het feit of zij aan 
de in artikel 17 van die richtlijn 
neergelegde duurzaamheidscriteria 
voldoen, dienen de specifieke 
referentiewaarden voor biomassa of van 
biomassa gemaakte producten enkel te 
gelden voor zover aan deze criteria is 
voldaan.

en de Raad. Voor de algemene 
energieverbruiksbelasting moet worden 
verwezen naar de energie-inhoud van de 
verschillende energieproducten en van 
elektriciteit waarvan sprake in 
Richtlijn 2006/32/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2006 
betreffende energie-efficiëntie bij het 
eindgebruik en energiediensten en 
houdende intrekking van Richtlijn 
93/76/EEG van de Raad. In dit verband 
moet rekening worden gehouden met de 
milieuvoordelen van biomassa of van van 
biomassa gemaakte producten. Deze 
producten moeten worden belast op basis 
van de CO2-emissiefactoren die voor 
biomassa of van biomassa gemaakte 
producten zijn gespecificeerd in 
Beschikking 2007/589/EG en op basis van 
de energie-inhoud ervan zoals 
gespecificeerd in bijlage III bij Richtlijn 
2009/28/EG. Biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa zoals gedefinieerd in artikel 2, 
onder h) en i), van Richtlijn 2009/28/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 23 april 2009 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen zijn veruit de belangrijkste 
betrokken categorie. Aangezien de 
milieuvoordelen van deze producten 
variëren, afhankelijk van het feit of zij aan 
de in artikel 17 van die richtlijn 
neergelegde duurzaamheidscriteria 
voldoen, dienen de specifieke 
referentiewaarden voor biomassa of van 
biomassa gemaakte producten enkel te 
gelden voor zover aan deze criteria is 
voldaan.

Or. en

Amendement 40
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) CO2-gerelateerde belasting moet zijn 
aangepast aan de werking van 
Richtlijn 2003/87/EG teneinde deze 
effectief aan te vullen. Die belasting moet 
gelden voor alle gebruik, met inbegrip van 
gebruik voor andere doeleinden dan 
verwarming, van energieproducten die 
CO2-emissies veroorzaken in installaties in 
de zin van die richtlijn, op voorwaarde dat 
de betrokken installatie niet is 
onderworpen aan de regeling voor de 
handel in emissierechten ingevolge die 
richtlijn. Aangezien de cumulatieve 
toepassing van beide instrumenten echter 
geen emissieverminderingen mogelijk zou 
maken die verder gaan dan de totale 
emissieverminderingen die uitsluitend door 
middel van de regeling voor de handel in 
emissierechten worden bereikt, maar enkel 
de totale kosten van de 
emissieverminderingen zou verhogen, 
dient de CO2-gerelateerde belasting niet 
van toepassing te zijn op verbruik in 
installaties die aan de regeling voor de 
handel in emissierechten onderworpen zijn.

(7) CO2-gerelateerde belasting moet zijn 
aangepast aan de werking van 
Richtlijn 2003/87/EG teneinde deze 
effectief aan te vullen. Die belasting moet 
gelden voor alle gebruik, met inbegrip van 
gebruik voor andere doeleinden dan 
verwarming, van energieproducten die 
CO2-emissies veroorzaken in installaties in 
de zin van die richtlijn, op voorwaarde dat 
de betrokken installatie niet is 
onderworpen aan de regeling voor de 
handel in emissierechten ingevolge die 
richtlijn. Aangezien de cumulatieve 
toepassing van beide instrumenten echter 
geen emissieverminderingen mogelijk zou 
maken die verder gaan dan de totale 
emissieverminderingen die uitsluitend door 
middel van de regeling voor de handel in 
emissierechten worden bereikt, maar enkel 
de totale kosten van de 
emissieverminderingen zou verhogen, mag
de CO2-gerelateerde belasting niet van 
toepassing zijn op het directe en indirecte
verbruik in installaties die aan de regeling 
voor de handel in emissierechten 
onderworpen zijn. Het cumulatieve effect 
van zowel een dubbele belasting als een 
tweeledige regulering zou tot 
concurrentiedistorsies leiden en moet 
derhalve worden uitgesloten.

Or. de

Amendement 41
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) CO2-gerelateerde belasting moet zijn (7) CO2-gerelateerde belasting moet zijn 



AM\883480NL.doc 23/160 PE475.931v01-00

NL

aangepast aan de werking van 
Richtlijn 2003/87/EG teneinde deze 
effectief aan te vullen. Die belasting moet 
gelden voor alle gebruik, met inbegrip van 
gebruik voor andere doeleinden dan 
verwarming, van energieproducten die 
CO2-emissies veroorzaken in installaties in 
de zin van die richtlijn, op voorwaarde dat 
de betrokken installatie niet is 
onderworpen aan de regeling voor de 
handel in emissierechten ingevolge die 
richtlijn. Aangezien de cumulatieve 
toepassing van beide instrumenten echter 
geen emissieverminderingen mogelijk zou 
maken die verder gaan dan de totale 
emissieverminderingen die uitsluitend door 
middel van de regeling voor de handel in 
emissierechten worden bereikt, maar enkel 
de totale kosten van de 
emissieverminderingen zou verhogen, 
dient de CO2-gerelateerde belasting niet 
van toepassing te zijn op verbruik in 
installaties die aan de regeling voor de 
handel in emissierechten onderworpen zijn.

aangepast aan de werking van 
Richtlijn 2003/87/EG teneinde deze 
effectief aan te vullen. Die belasting moet 
gelden voor alle gebruik, met inbegrip van 
gebruik voor andere doeleinden dan 
verwarming, van energieproducten die 
CO2-emissies veroorzaken in installaties in 
de zin van die richtlijn, op voorwaarde dat 
de betrokken installatie niet is 
onderworpen aan de regeling voor de 
handel in emissierechten ingevolge die 
richtlijn. Aangezien de cumulatieve 
toepassing van beide instrumenten echter 
geen emissieverminderingen mogelijk zou 
maken die verder gaan dan de totale 
emissieverminderingen die uitsluitend door 
middel van de regeling voor de handel in 
emissierechten worden bereikt, maar enkel 
de totale kosten van de 
emissieverminderingen zou verhogen, 
dient de CO2-gerelateerde belasting niet 
van toepassing te zijn op verbruik in 
installaties die aan de regeling voor de 
handel in emissierechten onderworpen zijn 
in het kader waarvan emissierechten niet 
kosteloos zijn toegewezen.

Or. en

Motivering

Het is passend de sectoren waaraan geen gratis emissierechten worden toegewezen, van de 
CO2-belasting vrij te stellen.

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) CO2-gerelateerde belasting moet zijn 
aangepast aan de werking van 
Richtlijn 2003/87/EG teneinde deze 
effectief aan te vullen. Die belasting moet 

(7) CO2-gerelateerde belasting moet zijn 
aangepast aan de werking van 
Richtlijn 2003/87/EG teneinde deze
effectief aan te vullen. Die optionele 
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gelden voor alle gebruik, met inbegrip van 
gebruik voor andere doeleinden dan 
verwarming, van energieproducten die 
CO2-emissies veroorzaken in installaties in 
de zin van die richtlijn, op voorwaarde dat 
de betrokken installatie niet is 
onderworpen aan de regeling voor de 
handel in emissierechten ingevolge die 
richtlijn. Aangezien de cumulatieve 
toepassing van beide instrumenten echter 
geen emissieverminderingen mogelijk zou 
maken die verder gaan dan de totale 
emissieverminderingen die uitsluitend door 
middel van de regeling voor de handel in 
emissierechten worden bereikt, maar enkel 
de totale kosten van de 
emissieverminderingen zou verhogen, 
dient de CO2-gerelateerde belasting niet 
van toepassing te zijn op verbruik in 
installaties die aan de regeling voor de 
handel in emissierechten onderworpen zijn.

belasting moet gelden voor alle gebruik, 
met inbegrip van gebruik voor andere 
doeleinden dan verwarming, van 
energieproducten die CO2-emissies 
veroorzaken in installaties in de zin van die 
richtlijn, op voorwaarde dat de betrokken 
installatie niet is onderworpen aan de 
regeling voor de handel in emissierechten 
ingevolge die richtlijn. Aangezien de 
cumulatieve toepassing van beide 
instrumenten echter geen 
emissieverminderingen mogelijk zou 
maken die verder gaan dan de totale 
emissieverminderingen die uitsluitend door 
middel van de regeling voor de handel in 
emissierechten worden bereikt, maar enkel 
de totale kosten van de 
emissieverminderingen zou verhogen, 
dient de CO2-gerelateerde belasting niet 
van toepassing te zijn op verbruik in 
installaties die aan de regeling voor de 
handel in emissierechten onderworpen zijn.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In het belang van fiscale neutraliteit 
moeten dezelfde 
minimumbelastingniveaus van toepassing 
zijn op elke component van de 
energiebelasting, voor alle 
energieproducten die voor een bepaald 
doel worden gebruikt. Voor zover aldus 
gelijke minimumbelastingniveaus worden 
voorgeschreven, moeten de lidstaten om 
redenen van fiscale neutraliteit eveneens 
gelijke niveaus van nationale belasting op 
alle betrokken producten verzekeren. 
Waar nodig moet in overgangstermijnen 

Schrappen
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voor het gelijkmaken van deze niveaus 
worden voorzien.

Or. en

Amendement 44
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In het belang van fiscale neutraliteit 
moeten dezelfde 
minimumbelastingniveaus van toepassing 
zijn op elke component van de 
energiebelasting, voor alle
energieproducten die voor een bepaald doel 
worden gebruikt. Voor zover aldus gelijke 
minimumbelastingniveaus worden 
voorgeschreven, moeten de lidstaten om 
redenen van fiscale neutraliteit eveneens 
gelijke niveaus van nationale belasting op 
alle betrokken producten verzekeren. 
Waar nodig moet in overgangstermijnen 
voor het gelijkmaken van deze niveaus 
worden voorzien.

(8) Ter wille van de technologische
neutraliteit moeten op energieproducten die 
voor een bepaald doel worden gebruikt
minimumbelastingniveaus van toepassing 
zijn.  In energiepolitiek opzicht is er geen 
behoefte aan gelijke nationale 
belastingtarieven.

Or. de

Amendement 45
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In het belang van fiscale neutraliteit 
moeten dezelfde minimumbelastingniveaus 
van toepassing zijn op elke component van 
de energiebelasting, voor alle 
energieproducten die voor een bepaald doel 

(8) In het belang van fiscale neutraliteit 
moeten dezelfde minimumbelastingniveaus 
van toepassing zijn op elke component van 
de energiebelasting, voor alle 
energieproducten die voor een bepaald doel 
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worden gebruikt. Voor zover aldus gelijke 
minimumbelastingniveaus worden 
voorgeschreven, moeten de lidstaten om 
redenen van fiscale neutraliteit eveneens 
gelijke niveaus van nationale belasting op 
alle betrokken producten verzekeren. Waar 
nodig moet in overgangstermijnen voor het 
gelijkmaken van deze niveaus worden 
voorzien.

worden gebruikt. Voor zover aldus gelijke 
minimumbelastingniveaus worden 
voorgeschreven, moeten de lidstaten om 
redenen van fiscale neutraliteit eveneens 
gelijke niveaus van nationale belasting op 
alle betrokken producten verzekeren. Voor 
motorbrandstoffen moet een
overgangstermijn voor het gelijkmaken van 
deze niveaus worden voorzien.

Or. en

Motivering

De volledige toepassing van het brandstofneutraliteitsbeginsel lijkt alleen in het 
kortetermijnperspectief van de auto-industrie een probleem. In geen enkele andere sector 
worden significante problemen verwacht. Het is derhalve redelijk te voorzien in een 
geleidelijke invoering van volledige neutraliteit voor motorbrandstoffen voor gebruik in de 
vervoersector, onder uitsluiting van andere brandstofsoorten en vormen van gebruik.

Amendement 46
Rovana Plumb

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In het belang van fiscale neutraliteit 
moeten dezelfde minimumbelastingniveaus 
van toepassing zijn op elke component van 
de energiebelasting, voor alle 
energieproducten die voor een bepaald doel 
worden gebruikt. Voor zover aldus gelijke 
minimumbelastingniveaus worden 
voorgeschreven, moeten de lidstaten om 
redenen van fiscale neutraliteit eveneens 
gelijke niveaus van nationale belasting op 
alle betrokken producten verzekeren. Waar 
nodig moet in overgangstermijnen voor het 
gelijkmaken van deze niveaus worden 
voorzien.

(8) In het belang van fiscale neutraliteit 
moeten dezelfde minimumbelastingniveaus 
van toepassing zijn op elke component van 
de energiebelasting, voor alle 
energieproducten die voor een bepaald doel 
worden gebruikt. Voor zover aldus gelijke 
minimumbelastingniveaus worden 
voorgeschreven, moeten de lidstaten om 
redenen van fiscale neutraliteit eveneens 
gelijke niveaus van nationale belasting op 
alle betrokken producten verzekeren. Voor 
motorbrandstoffen moet een
overgangstermijn voor het gelijkmaken van 
deze niveaus worden voorzien.

Or. en
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Motivering

Het beginsel van brandstofneutraliteit lijkt in de auto-industrie op de korte termijn 
problematisch. Het is derhalve redelijk te voorzien in een geleidelijke invoering van volledige 
neutraliteit voor motorbrandstoffen voor gebruik in de vervoersector, onder uitsluiting van 
andere brandstofsoorten en vormen van gebruik.

Amendement 47
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Het evenredigheidsbeginsel moet 
op billijke wijze worden toegepast bij het 
vaststellen van het belastingtarief voor 
fossiele en niet-fossiele brandstoffen, en 
voor elk specifiek energieproduct binnen 
elk van deze categorieën. Indien als
onderdeel van deze richtlijn gelijke 
minimumbelastingniveaus zouden worden 
aanbevolen voor fossiele brandstoffen 
enerzijds en voor niet-fossiele 
brandstoffen anderzijds, moeten de 
lidstaten zowel in de categorie fossiele 
brandstoffen, als de categorie niet-fossiele 
brandstoffengelijke minimumniveaus van 
nationale belasting op alle betrokken 
producten verzekeren. Indien 
afzonderlijke lidstaten hierom verzoeken, 
moeten overgangstermijnen worden 
toegestaan voor geleidelijke 
afschaffingsperioden of sectorgewijze 
vrijstellingen van het toepassingsgebied 
van deze richtlijn of van de datum die 
nodig is voor de omzetting in hun 
nationale wetgeving.  

Or. en

Amendement 48
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De minimumniveaus van CO2-
gerelateerde belasting moeten worden 
vastgesteld in het licht van de nationale 
streefcijfers voor de lidstaten zoals 
neergelegd in Beschikking 406/2009/EG 
inzake de inspanningen van de lidstaten 
om hun broeikasgasemissies te 
verminderen om aan de verbintenissen 
van de Unie op het gebied van het 
verminderen van broeikasgassen tot 2020 
te voldoen. Aangezien die beschikking 
erkent dat de inspanningen om hun 
broeikasgasemissies te verminderen 
eerlijk over de lidstaten moeten worden 
verdeeld, moeten voor bepaalde lidstaten 
overgangstermijnen worden vastgesteld.

Schrappen

Or. en

Amendement 49
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De minimumniveaus van CO2-
gerelateerde belasting moeten worden 
vastgesteld in het licht van de nationale 
streefcijfers voor de lidstaten zoals 
neergelegd in Beschikking 406/2009/EG 
inzake de inspanningen van de lidstaten om 
hun broeikasgasemissies te verminderen 
om aan de verbintenissen van de Unie op 
het gebied van het verminderen van 
broeikasgassen tot 2020 te voldoen. 
Aangezien die beschikking erkent dat de 
inspanningen om hun broeikasgasemissies 
te verminderen eerlijk over de lidstaten 

(9) De minimumniveaus van CO2-
gerelateerde belasting moeten worden 
vastgesteld in het licht van de nationale 
streefcijfers voor de lidstaten zoals 
neergelegd in Beschikking 406/2009/EG 
inzake de inspanningen van de lidstaten om 
hun broeikasgasemissies te verminderen 
om aan de verbintenissen van de Unie op 
het gebied van het verminderen van 
broeikasgassen tot 2020 te voldoen. 
Aangezien die beschikking erkent dat de 
inspanningen om hun broeikasgasemissies 
te verminderen eerlijk over de lidstaten 
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moeten worden verdeeld, moeten voor 
bepaalde lidstaten overgangstermijnen 
worden vastgesteld.

moeten worden verdeeld, zouden voor 
bepaalde lidstaten overgangstermijnen 
kunnen worden vastgesteld. Deze 
termijnen dienen zo kort en beperkt in 
omvang als mogelijk te zijn. Mocht de 
Unie besluiten haar streefcijfers voor de 
terugdringing van broeikasgasemissies op 
te trekken, dan moeten deze termijnen 
opnieuw bekeken en aangepast of 
afgeschaft worden.

Or. en

Motivering

Indien de doelstellingen voor het reduceren van broeikasgassen naar boven toe worden 
bijgesteld, moeten deze overgangstermijnen opnieuw worden bekeken. In een dergelijke 
scenario moeten de lidstaten die in eerste instantie worden vrijgesteld toch in ieder geval in 
bepaalde mate participeren in de gemeenschappelijke, op het terugdringen van emissies 
gerichte inspanningen.

Amendement 50
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De minimumniveaus van CO2-
gerelateerde belasting moeten worden 
vastgesteld in het licht van de nationale 
streefcijfers voor de lidstaten zoals 
neergelegd in Beschikking 406/2009/EG 
inzake de inspanningen van de lidstaten om 
hun broeikasgasemissies te verminderen 
om aan de verbintenissen van de Unie op 
het gebied van het verminderen van 
broeikasgassen tot 2020 te voldoen. 
Aangezien die beschikking erkent dat de 
inspanningen om hun broeikasgasemissies 
te verminderen eerlijk over de lidstaten 
moeten worden verdeeld, moeten voor 
bepaalde lidstaten overgangstermijnen 
worden vastgesteld.

(9) De minimumniveaus van CO2-
gerelateerde belasting moeten worden 
vastgesteld in het licht van de nationale 
streefcijfers voor de lidstaten zoals 
neergelegd in Beschikking 406/2009/EG 
inzake de inspanningen van de lidstaten om 
hun broeikasgasemissies te verminderen 
om aan de verbintenissen van de Unie op 
het gebied van het verminderen van 
broeikasgassen tot 2020 te voldoen. 
Aangezien die beschikking erkent dat de 
inspanningen om hun broeikasgasemissies 
te verminderen eerlijk over de lidstaten 
moeten worden verdeeld, moeten voor 
bepaalde lidstaten voldoende lange 
overgangstermijnen worden vastgesteld, 
met inachtneming van hun sociale 
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behoeften en de tijd die zij nodig hebben 
om hun energiesector te herstructureren.

Or. en

Amendement 51
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De minimumniveaus van algemene 
energieverbruiksbelasting moeten in het 
algemeen op basis van de huidige 
minimumbelastingniveaus worden 
ontwikkeld. Dit houdt tevens in dat het 
minimumniveau van algemene 
energieverbruiksbelasting voor 
motorbrandstoffen hoger moet blijven dan 
voor verwarmingsbrandstoffen.

(10) De minimumniveaus van algemene 
energieverbruiksbelasting moeten in het 
algemeen op basis van de huidige 
minimumbelastingniveaus worden 
ontwikkeld. Dit houdt tevens in dat het 
minimumniveau van algemene 
energieverbruiksbelasting voor 
motorbrandstoffen hoger moet blijven dan 
voor verwarmingsbrandstoffen. Ook voor 
de aandrijving van voertuigmotoren 
gebruikte elektrische stroom moet om 
concurrentieredenen hoger worden belast 
dan elektrische stroom die voor andere 
doeleinden wordt benut.  Het valt te 
verwachten dat in de nabije toekomst niet 
alleen in het spoorwegvervoer en voor 
auto's, maar ook voor bedrijfsvoertuigen 
voornamelijk elektrische stroom als 
primaire energiebron voor tractie- en 
aandrijvingsdoeleinden zal worden
ingezet. Om concurrentieverstoringen te 
voorkomen, moeten de 
miminumbelastingtarieven voor stroom 
die wordt gebruikt voor tractie- en 
aandrijvingsdoeleinden derhalve worden 
aangepast aan de minimumtarieven voor 
brandstoffen als bedoeld in artikel 7, lid 1. 
De minimumbelastingtarieven voor 
elektrische stroom voor de aandrijving 
van voertuigen moeten derhalve worden 
gelijkgetrokken met de minimumtarieven 
voor als motorbrandstof gebruikte gasolie.
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Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Er moet voor worden gezorgd dat de 
minimumbelastingniveaus hun beoogde 
effecten behouden. Aangezien CO2-
gerelateerde belasting de werking van 
Richtlijn 2003/87/EG aanvult, moet bij de 
door de Commissie uit te voeren 
periodieke toetsing van de richtlijn 
nauwlettend de marktprijs van de 
emissierechten worden gevolgd. De 
minimumniveaus van de algemene 
energieverbruiksbelasting moeten op 
gezette tijden automatisch worden 
afgestemd om rekening te houden met de 
ontwikkeling van de reële waarde ervan 
teneinde het huidige niveau van 
tariefharmonisatie te behouden; om de 
door de energie- en voedselprijzen 
veroorzaakte volatiliteit te verminderen, 
moet deze afstemming gebeuren op basis 
van de wijzigingen van het uniale 
geharmoniseerde indexcijfer van 
consumptieprijzen exclusief energie en 
onbewerkte voedingsmiddelen, zoals 
gepubliceerd door Eurostat.

Schrappen

Or. en

Amendement 53
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Er moet voor worden gezorgd dat de 
minimumbelastingniveaus hun beoogde 
effecten behouden. Aangezien CO2-
gerelateerde belasting de werking van 
Richtlijn 2003/87/EG aanvult, moet bij de 
door de Commissie uit te voeren 
periodieke toetsing van de richtlijn 
nauwlettend de marktprijs van de 
emissierechten worden gevolgd. De 
minimumniveaus van de algemene 
energieverbruiksbelasting moeten op 
gezette tijden automatisch worden 
afgestemd om rekening te houden met de 
ontwikkeling van de reële waarde ervan 
teneinde het huidige niveau van 
tariefharmonisatie te behouden; om de 
door de energie- en voedselprijzen 
veroorzaakte volatiliteit te verminderen, 
moet deze afstemming gebeuren op basis 
van de wijzigingen van het uniale 
geharmoniseerde indexcijfer van 
consumptieprijzen exclusief energie en 
onbewerkte voedingsmiddelen, zoals 
gepubliceerd door Eurostat.

(11) Er moet voor worden gezorgd dat de 
minimumbelastingniveaus hun beoogde 
effecten behouden. Aangezien CO2-
gerelateerde belasting de werking van 
Richtlijn 2003/87/EG aanvult, moet bij de 
door de Commissie uit te voeren 
periodieke toetsing van de richtlijn
nauwlettend de marktprijs van de 
emissierechten worden gevolgd.

Or. en

Amendement 54
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Er moet voor worden gezorgd dat de 
minimumbelastingniveaus hun beoogde 
effecten behouden. Aangezien CO2-
gerelateerde belasting de werking van 
Richtlijn 2003/87/EG aanvult, moet bij de 
door de Commissie uit te voeren 
periodieke toetsing van de richtlijn 
nauwlettend de marktprijs van de 

(11) Er moet voor worden gezorgd dat de 
minimumbelastingniveaus hun beoogde 
effecten behouden. De minimumniveaus 
van zowel de algemene 
energieverbruiksbelasting als de CO2-
gerelateerde belasting moeten op gezette 
tijden automatisch worden geactualiseerd
om rekening te houden met de 
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emissierechten worden gevolgd. De 
minimumniveaus van de algemene 
energieverbruiksbelasting moeten op 
gezette tijden automatisch worden 
afgestemd om rekening te houden met de 
ontwikkeling van de reële waarde ervan 
teneinde het huidige niveau van 
tariefharmonisatie te behouden; om de 
door de energie- en voedselprijzen 
veroorzaakte volatiliteit te verminderen, 
moet deze afstemming gebeuren op basis 
van de wijzigingen van het uniale 
geharmoniseerde indexcijfer van 
consumptieprijzen exclusief energie en 
onbewerkte voedingsmiddelen, zoals 
gepubliceerd door Eurostat.

ontwikkeling van de reële waarde ervan;  
om de door de energie- en voedselprijzen 
veroorzaakte volatiliteit te verminderen, 
moeten deze afstemmingen gebeuren op 
basis van de wijzigingen van het uniale 
geharmoniseerde indexcijfer van 
consumptieprijzen exclusief energie en 
onbewerkte voedingsmiddelen, zoals 
gepubliceerd door Eurostat. Aangezien de 
CO2-geralateerde belasting een 
aanvulling vormt op de werking van 
Richtlijn 2003/87/EG, moet het 
minimumniveau van CO2-gerelateerde 
belasting, wanneer de marktprijs van de 
emissierechten hoger ligt dan de reële 
waarde van het CO2-basisniveau, 
daarentegen op die prijs worden 
afgestemd. Wanneer de streefcijfers van 
de Unie voor het terugdringen van de 
broeikasgasemissies aanzienlijk worden 
opgetrokken, moet het CO2-basisniveau 
bovendien aan deze nieuwe doelstellingen 
worden aangepast.

Or. en

Motivering

Op het CO2-deel moet ook indexering van toepassing zijn om ervoor te zorgen dat het CO2-
tarief niet wordt uitgehold in reële termen. Aangezien de gekozen index geen 
energieproducten omvat, worden inflatieproblemen voorkomen. Daarnaast moet voor 
energiebelasting en de regeling voor emissiehandel voor gelijke randvoorwaarden worden 
gezorgd door het minimumtarief van deze richtlijn sterk te laten aanleunen bij het 
prijssignaal van de emissiehandelregeling. Op deze manier worden er voor het aanpakken 
van CO2-emissies in alle maatschappelijke sectoren voorspelbare en billijke stimulansen 
gecreëerd. 

Amendement 55
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Er moet voor worden gezorgd dat de (11) Er moet voor worden gezorgd dat de 
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minimumbelastingniveaus hun beoogde 
effecten behouden. Aangezien CO2-
gerelateerde belasting de werking van 
Richtlijn 2003/87/EG aanvult, moet bij de 
door de Commissie uit te voeren 
periodieke toetsing van de richtlijn 
nauwlettend de marktprijs van de 
emissierechten worden gevolgd. De 
minimumniveaus van de algemene 
energieverbruiksbelasting moeten op 
gezette tijden automatisch worden 
afgestemd om rekening te houden met de 
ontwikkeling van de reële waarde ervan 
teneinde het huidige niveau van 
tariefharmonisatie te behouden; om de 
door de energie- en voedselprijzen 
veroorzaakte volatiliteit te verminderen, 
moet deze afstemming gebeuren op basis 
van de wijzigingen van het uniale 
geharmoniseerde indexcijfer van 
consumptieprijzen exclusief energie en 
onbewerkte voedingsmiddelen, zoals 
gepubliceerd door Eurostat.

minimumbelastingniveaus hun beoogde 
effecten behouden. Aangezien CO2-
gerelateerde belasting de werking van 
Richtlijn 2003/87/EG aanvult, moet bij de 
door de Commissie uit te voeren 
periodieke toetsing van de richtlijn 
nauwlettend de marktprijs van de 
emissierechten worden gevolgd. De 
minimumniveaus van de algemene 
energieverbruiksbelasting moeten op 
gezette tijden door de Raad worden 
beoordeeld na raadpleging van de 
Commissie, het Parlement en de relevante 
betrokken partijen om rekening te houden 
met de ontwikkeling van de reële waarde 
ervan;  om de door de energie- en 
voedselprijzen veroorzaakte volatiliteit te 
verminderen, moet deze op gezette tijden 
plaatsvindende herbeoordeling gebeuren 
op basis van de wijzigingen van het uniale 
geharmoniseerde indexcijfer van 
consumptieprijzen exclusief energie en 
onbewerkte voedingsmiddelen, zoals 
gepubliceerd door Eurostat.

Or. en

Amendement 56
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Er moet voor worden gezorgd dat de 
minimumbelastingniveaus hun beoogde
effecten behouden. Aangezien CO2-
gerelateerde belasting de werking van 
Richtlijn 2003/87/EG aanvult, moet bij de 
door de Commissie uit te voeren 
periodieke toetsing van de richtlijn
nauwlettend de marktprijs van de 
emissierechten worden gevolgd. De 
minimumniveaus van de algemene 
energieverbruiksbelasting moeten op 

(11) Er moet voor worden gezorgd dat de 
minimumbelastingniveaus hun beoogde 
effecten behouden. Aangezien CO2-
gerelateerde belasting de werking van 
Richtlijn 2003/87/EG aanvult, moet bij de 
door de Commissie uit te voeren 
periodieke toetsing van de richtlijn de 
ontwikkeling van de reële marktprijs als 
ijkpunt dienen voor de vaststelling van de 
CO2-gerelateerde belasting. De 
minimumniveaus van de algemene 
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gezette tijden automatisch worden 
afgestemd om rekening te houden met de 
ontwikkeling van de reële waarde ervan 
teneinde het huidige niveau van 
tariefharmonisatie te behouden; om de door 
de energie- en voedselprijzen veroorzaakte 
volatiliteit te verminderen, moet deze 
afstemming gebeuren op basis van de 
wijzigingen van het uniale 
geharmoniseerde indexcijfer van 
consumptieprijzen exclusief energie en 
onbewerkte voedingsmiddelen, zoals 
gepubliceerd door Eurostat.

energieverbruiksbelasting moeten op 
gezette tijden automatisch worden 
afgestemd om rekening te houden met de 
ontwikkeling van de reële waarde ervan 
teneinde het huidige niveau van 
tariefharmonisatie te behouden; om de door 
de energie- en voedselprijzen veroorzaakte 
volatiliteit te verminderen, moet deze 
afstemming gebeuren op basis van de 
wijzigingen van het uniale 
geharmoniseerde indexcijfer van 
consumptieprijzen exclusief energie en 
onbewerkte voedingsmiddelen, zoals 
gepubliceerd door Eurostat.

Or. de

Amendement 57
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Om te kunnen voldoen aan de 
complexe eisen ten aanzien van deze beide 
componenten – enerzijds energiebelasting 
en anderzijds CO2-gerelateerde belasting 
– moeten er op alle niveaus op een 
transparante en inzichtelijke manier 
heldere en ondubbelzinnige regels worden 
vastgesteld om de administratieve 
uitvoerbaarheid daarvan te waarborgen.

Or. de

Amendement 58
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Op het gebied van motorbrandstoffen 
creëert het gunstiger 
minimumbelastingniveau voor gasolie, 
een product dat oorspronkelijk 
grotendeels zakelijk gebruik tot doel had 
en aldus traditioneel op een lager niveau 
is belast, een verstoring met betrekking tot 
benzine, de voornaamste concurrerende 
brandstof. Artikel 7 van Richtlijn 
2003/96/EG voorziet derhalve in de eerste 
stappen van een geleidelijke afstemming 
op het minimumbelastingniveau voor 
benzine. Het is noodzakelijk om deze 
afstemming te voltooien en geleidelijk 
over te schakelen op een situatie waarin 
gasolie en benzine op een gelijk niveau 
worden belast.

Schrappen

Or. fi

Amendement 59
Riikka Manner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Op het gebied van motorbrandstoffen 
creëert het gunstiger 
minimumbelastingniveau voor gasolie, een 
product dat oorspronkelijk grotendeels 
zakelijk gebruik tot doel had en aldus 
traditioneel op een lager niveau is belast, 
een verstoring met betrekking tot benzine, 
de voornaamste concurrerende brandstof. 
Artikel 7 van Richtlijn 2003/96/EG 
voorziet derhalve in de eerste stappen van 
een geleidelijke afstemming op het 
minimumbelastingniveau voor benzine. 
Het is noodzakelijk om deze afstemming 
te voltooien en geleidelijk over te 
schakelen op een situatie waarin gasolie 

(12) Op het gebied van motorbrandstoffen 
creëert het gunstiger 
minimumbelastingniveau voor gasolie, een 
product dat oorspronkelijk grotendeels 
zakelijk gebruik tot doel had en aldus 
traditioneel op een lager niveau is belast, 
een verstoring met betrekking tot benzine, 
de voornaamste concurrerende brandstof. 
Artikel 7 van Richtlijn 2003/96/EG 
voorziet derhalve in de eerste stappen van 
een geleidelijke afstemming op het 
minimumbelastingniveau voor benzine.
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en benzine op een gelijk niveau worden 
belast.

Or. en

Motivering

Gasolie is nog altijd een belangrijke brandstof voor ondernemingen. Indien de 
belastingtarieven onderling zouden worden aangepast, zou dat in veel lidstaten tot een hogere 
gasolieprijs leiden. Het is niet juist het concurrentievermogen van de vervoerssector te 
reduceren door bijvoorbeeld de minimumbelastingtarieven voor benzine en gasolie onderling 
aan te passen.

Amendement 60
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Op het gebied van motorbrandstoffen 
creëert het gunstiger 
minimumbelastingniveau voor gasolie, een 
product dat oorspronkelijk grotendeels 
zakelijk gebruik tot doel had en aldus 
traditioneel op een lager niveau is belast, 
een verstoring met betrekking tot benzine, 
de voornaamste concurrerende brandstof. 
Artikel 7 van Richtlijn 2003/96/EG 
voorziet derhalve in de eerste stappen van 
een geleidelijke afstemming op het 
minimumbelastingniveau voor benzine. 
Het is noodzakelijk om deze afstemming te 
voltooien en geleidelijk over te schakelen 
op een situatie waarin gasolie en benzine 
op een gelijk niveau worden belast.

(12) Op het gebied van motorbrandstoffen 
creëert het gunstiger 
minimumbelastingniveau voor gasolie, een 
product dat oorspronkelijk grotendeels 
zakelijk gebruik tot doel had en aldus 
traditioneel op een lager niveau is belast, 
een verstoring met betrekking tot benzine, 
de voornaamste concurrerende brandstof. 
Artikel 7 van Richtlijn 2003/96/EG 
voorziet derhalve in de eerste stappen van 
een geleidelijke afstemming op het 
minimumbelastingniveau voor benzine. 
Het is noodzakelijk om deze afstemming te 
voltooien en geleidelijk over te schakelen 
op een situatie waarin gasolie en benzine 
op een gelijk niveau worden belast. Er 
moeten evenwel overgangsperioden 
worden ingebouwd voor het omzetten van 
deze richtlijn in de respectieve nationale 
wetgevingen van de lidstaten.

Or. en
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Amendement 61
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Op het gebied van motorbrandstoffen 
creëert het gunstiger 
minimumbelastingniveau voor gasolie, een 
product dat oorspronkelijk grotendeels 
zakelijk gebruik tot doel had en aldus 
traditioneel op een lager niveau is belast, 
een verstoring met betrekking tot benzine, 
de voornaamste concurrerende brandstof. 
Artikel 7 van Richtlijn 2003/96/EG 
voorziet derhalve in de eerste stappen van 
een geleidelijke afstemming op het 
minimumbelastingniveau voor benzine. 
Het is noodzakelijk om deze afstemming te 
voltooien en geleidelijk over te schakelen 
op een situatie waarin gasolie en benzine 
op een gelijk niveau worden belast.

(12) Op het gebied van motorbrandstoffen 
zou kunnen worden gesteld dat het 
gunstiger minimumbelastingniveau voor 
gasolie, een product dat oorspronkelijk 
grotendeels zakelijk gebruik tot doel had 
en aldus traditioneel op een lager niveau is 
belast, een verstoring met betrekking tot 
benzine, de voornaamste concurrerende 
brandstof, creëert. Artikel 7 van Richtlijn 
2003/96/EG voorziet derhalve in de eerste 
stappen van een geleidelijke afstemming 
op het minimumbelastingniveau voor 
benzine. Het is redelijk om deze 
afstemming te voltooien en geleidelijk over 
te schakelen op een situatie waarin gasolie 
en benzine op een gelijk niveau worden 
belast.

Or. en

Motivering

De tekst moet enigszins worden genuanceerd.

Amendement 62
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De implementatie van de nieuwe 
belastingstructuur gaat gepaard met een 
verhoging van het belastingtarief voor 
dieselbrandstof ten opzichte van dat voor 
benzine. Dit kan problemen opleveren 
voor de industriebeleidsprioriteiten van de 
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Europese automobielindustrie in termen 
van schone, energie-efficiënte 
conventionele verbrandingsmotoren, 
alsook voor de CO2-
verminderingsdoelstellingen van de EU 
voor personenauto's, aangezien de 
nagestreefde CO2-grenswaarden alleen te 
verwezenlijken vallen middels een 
adequaat percentage dieselvoertuigen. 
Hiertoe zijn flexibele maatregelen 
noodzakelijk, teneinde het 
concurrentievermogen en het CO2-
reductiebeleid in de automobielsector niet 
in gevaar te brengen. De 
aankoopbelasting, registratiebelasting en 
jaarlijkse verkeersbelasting moeten 
worden geharmoniseerd en consequent 
uitsluitend op basis van de CO2-emissies 
van de betrokken voertuigen worden 
berekend.

Or. de

Amendement 63
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Ten aanzien van de mogelijkheid 
voor de lidstaten om op commercieel 
gebruik van gasolie als motorbrandstof 
een lager belastingniveau dan op niet-
commercieel gebruik ervan toe te passen, 
blijkt deze bepaling niet langer 
verenigbaar met de eis om de energie-
efficiëntie te verbeteren en de noodzaak 
om het toenemende milieueffect van het 
vervoer te verbeteren en dient zij derhalve 
te worden geschrapt. Artikel 9, lid 2, van 
Richtlijn 2003/96/EG staat bepaalde 
lidstaten toe een verlaagd tarief op gasolie 
voor verwarming toe te passen. Die 
bepaling is niet langer verenigbaar met de 

(13) Het belasten van brandstoffen op 
basis van hun energie-inhoud, dat tot 
verschillende belastingtarieven voor 
benzine en gasolie leidt, is alleen 
toegestaan in de sfeer van de 
minimumbelastingtarieven Het moet ook 
in de toekomst aan de lidstaten worden 
overgelaten om de belastingtarieven voor 
benzine en gasolie op basis van hun 
nationale fiscale soevereiniteit zelf vast te 
stellen, zolang de 
minimumbelastingtarieven van de 
richtlijn daarmee niet worden 
onderschreden. In dit verband moeten de 
lidstaten ook over de mogelijkheid kunnen 
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goede werking van de interne markt en 
met de bredere doelstellingen van het 
Verdrag. Zij moet derhalve worden 
geschrapt.

beschikken om ten aanzien van de 
belasting op gasolie een onderscheid te 
maken tussen gebruik voor privé- en 
gebruik voor commerciële doeleinden. De 
concurrentie tussen gasolie en benzine als 
brandstof speelt voor bedrijfsvoertuigen 
geen rol, aangezien bedrijfsvoertuigen 
over het algemeen zijn uitgerust met een 
dieselmotor en ook in de toekomst niet op 
benzine zullen rijden. Bedrijfsvoertuigen 
die worden ingezet voor commercieel 
wegvervoer moeten al via tijds- of 
afstandsgerelateerde gebruiksheffingen 
meebetalen aan de door hen veroorzaakte 
infrastructuurkosten. Daarom is het 
verantwoord de lidstaten het recht toe te 
kennen om als commerciële brandstof 
voor bepaalde soorten bedrijfsvoertuigen 
gebruikte gasolie lager te belasten dan 
gasolie die niet voor commerciële 
doeleinden wordt gebruikt. De 
minimumbelastingniveaus voor als 
brandstof gebruikte gasolie mogen daarbij 
ook voor commercieel gebruikte diesel in 
geen geval door de nationale 
belastingtarieven worden onderschreden. 

Or. de

Amendement 64
Riikka Manner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Ten aanzien van de mogelijkheid 
voor de lidstaten om op commercieel 
gebruik van gasolie als motorbrandstof een 
lager belastingniveau dan op niet-
commercieel gebruik ervan toe te passen, 
blijkt deze bepaling niet langer 
verenigbaar met de eis om de energie-
efficiëntie te verbeteren en de noodzaak 
om het toenemende milieueffect van het 

(13) De mogelijkheid voor de lidstaten om 
op commercieel gebruik van gasolie als 
motorbrandstof een lager belastingsniveau 
dan op niet-commercieel gebruik ervan toe 
te passen, moet gehandhaafd worden. 
Artikel 9, lid 2, van Richtlijn 2003/96/EG 
staat bepaalde lidstaten toe een verlaagd 
tarief op gasolie voor verwarming toe te 
passen. Die bepaling is niet langer 
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vervoer te verbeteren en dient zij derhalve 
te worden geschrapt. Artikel 9, lid 2, van 
Richtlijn 2003/96/EG staat bepaalde 
lidstaten toe een verlaagd tarief op gasolie 
voor verwarming toe te passen. Die 
bepaling is niet langer verenigbaar met de 
goede werking van de interne markt en met 
de bredere doelstellingen van het Verdrag. 
Zij moet derhalve worden geschrapt.

verenigbaar met de goede werking van de 
interne markt en met de bredere 
doelstellingen van het Verdrag. Zij moet 
derhalve worden geschrapt.

Or. en

Motivering

De mogelijkheid voor de lidstaten om op commercieel gebruik van gasolie als motorbrandstof 
een lager belastingsniveau toe te passen dan op niet-commercieel gebruik moet gehandhaafd 
worden.

Amendement 65
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Ten aanzien van de mogelijkheid voor 
de lidstaten om op commercieel gebruik 
van gasolie als motorbrandstof een lager 
belastingniveau dan op niet-commercieel 
gebruik ervan toe te passen, blijkt deze 
bepaling niet langer verenigbaar met de eis 
om de energie-efficiëntie te verbeteren en 
de noodzaak om het toenemende 
milieueffect van het vervoer te verbeteren 
en dient zij derhalve te worden geschrapt. 
Artikel 9, lid 2, van Richtlijn 2003/96/EG 
staat bepaalde lidstaten toe een verlaagd 
tarief op gasolie voor verwarming toe te 
passen. Die bepaling is niet langer 
verenigbaar met de goede werking van de 
interne markt en met de bredere 
doelstellingen van het Verdrag. Zij moet 
derhalve worden geschrapt.

(13) Ten aanzien van de mogelijkheid voor 
de lidstaten om op commercieel gebruik 
van gasolie als motorbrandstof een lager 
belastingniveau dan op niet-commercieel 
gebruik ervan toe te passen, blijkt deze 
bepaling niet langer verenigbaar met de eis 
om de energie-efficiëntie te verbeteren en 
de noodzaak om het toenemende 
milieueffect van het vervoer te verbeteren 
en dient zij derhalve te worden geschrapt. 
Om de transportbedrijven de kans te 
geven zich aan de nieuwe regelgeving aan 
te passen, moetin een overgangstermijn 
tot 2023 voorzien worden. Artikel 9, lid 2, 
van Richtlijn 2003/96/EG staat bepaalde 
lidstaten toe een verlaagd tarief op gasolie 
voor verwarming toe te passen. Die 
bepaling is niet langer verenigbaar met de 
goede werking van de interne markt en met 
de bredere doelstellingen van het Verdrag. 
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Zij moet derhalve worden geschrapt.

Or. nl

Amendement 65
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Ten aanzien van de mogelijkheid voor 
de lidstaten om op commercieel gebruik 
van gasolie als motorbrandstof een lager 
belastingniveau dan op niet-commercieel 
gebruik ervan toe te passen, blijkt deze 
bepaling niet langer verenigbaar met de eis 
om de energie-efficiëntie te verbeteren en 
de noodzaak om het toenemende 
milieueffect van het vervoer te verbeteren 
en dient zij derhalve te worden geschrapt. 
Artikel 9, lid 2, van Richtlijn 2003/96/EG 
staat bepaalde lidstaten toe een verlaagd 
tarief op gasolie voor verwarming toe te 
passen. Die bepaling is niet langer 
verenigbaar met de goede werking van de 
interne markt en met de bredere 
doelstellingen van het Verdrag. Zij moet 
derhalve worden geschrapt.

(13) Ten aanzien van de mogelijkheid voor 
de lidstaten om op commercieel gebruik 
van gasolie als motorbrandstof een lager 
belastingniveau dan op niet-commercieel 
gebruik ervan toe te passen, blijkt deze 
bepaling niet langer verenigbaar met de eis 
om de energie-efficiëntie te verbeteren en 
de noodzaak om het toenemende 
milieueffect van het vervoer te verbeteren 
en dient zij derhalve te worden geschrapt. 
Om de transportbedrijven de kans te 
geven zich aan de nieuwe regelgeving aan 
te passen, moet, alvorens deze 
mogelijkheid volledig af te schaffen, een 
overgangstermijn tot 2023 voorzien 
worden. Artikel 9, lid 2, van Richtlijn 
2003/96/EG staat bepaalde lidstaten toe 
een verlaagd tarief op gasolie voor 
verwarming toe te passen. Die bepaling is 
niet langer verenigbaar met de goede 
werking van de interne markt en met de 
bredere doelstellingen van het Verdrag. Zij 
moet derhalve worden geschrapt.

Or. nl

Amendement 66
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Ten aanzien van de mogelijkheid voor 
de lidstaten om op commercieel gebruik 
van gasolie als motorbrandstof een lager 
belastingniveau dan op niet-commercieel 
gebruik ervan toe te passen, blijkt deze 
bepaling niet langer verenigbaar met de eis 
om de energie-efficiëntie te verbeteren en 
de noodzaak om het toenemende 
milieueffect van het vervoer te verbeteren 
en dient zij derhalve te worden geschrapt. 
Artikel 9, lid 2, van Richtlijn 2003/96/EG 
staat bepaalde lidstaten toe een verlaagd 
tarief op gasolie voor verwarming toe te 
passen. Die bepaling is niet langer 
verenigbaar met de goede werking van de 
interne markt en met de bredere 
doelstellingen van het Verdrag. Zij moet 
derhalve worden geschrapt.

(13) Ten aanzien van de mogelijkheid voor 
de lidstaten om op commercieel gebruik 
van gasolie als motorbrandstof een lager 
belastingniveau dan op niet-commercieel 
gebruik ervan toe te passen, blijkt deze 
bepaling niet langer verenigbaar met de eis 
om de energie-efficiëntie te verbeteren en 
de noodzaak om het toenemende 
milieueffect van het vervoer te verbeteren 
en dient zij derhalve te worden geschrapt. 
Om redenen van billijkheid en als 
waarborg voor gelijke 
concurrentievoorwaarden voor de 
verschillende wijzen van vrachtvervoer 
met gebruik van motorbrandstoffen, 
moeten motorbrandstoffen en andere 
energieproducten die in het lucht- en 
zeevervoer worden gebruikt, 
dienovereenkomstig worden belast.
Artikel 9, lid 2, van Richtlijn 2003/96/EG 
staat bepaalde lidstaten toe een verlaagd 
tarief op gasolie voor verwarming toe te 
passen. Die bepaling is niet langer 
verenigbaar met de goede werking van de 
interne markt en met de bredere 
doelstellingen van het Verdrag. Zij moet 
derhalve worden geschrapt.

Or. en

Motivering

De lidstaten  moet worden toegestaan belasting te heffen op energieproducten die voor het 
lucht- en zeevervoer worden gebruikt.

Amendement 67
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Ten aanzien van de mogelijkheid voor 
de lidstaten om op commercieel gebruik 
van gasolie als motorbrandstof een lager 
belastingniveau dan op niet-commercieel 
gebruik ervan toe te passen, blijkt deze 
bepaling niet langer verenigbaar met de 
eis om de energie-efficiëntie te verbeteren
en de noodzaak om het toenemende 
milieueffect van het vervoer te verbeteren 
en dient zij derhalve te worden geschrapt.
Artikel 9, lid 2, van Richtlijn 2003/96/EG 
staat bepaalde lidstaten toe een verlaagd 
tarief op gasolie voor verwarming toe te 
passen. Die bepaling is niet langer 
verenigbaar met de goede werking van de 
interne markt en met de bredere 
doelstellingen van het Verdrag. Zij moet 
derhalve worden geschrapt.

(13) Ten aanzien van de mogelijkheid voor 
de lidstaten om op commercieel gebruik 
van gasolie als motorbrandstof een lager 
belastingniveau dan op niet-commercieel 
gebruik ervan toe te passen, is deze 
bepaling economisch belangrijk, omdat de 
vervoerskosten een aanzienlijk deel van de 
bedrijfskostenstructuur uitmaken, vooral 
in landen waar de afstanden lang zijn, en 
dient zij derhalve te worden gehandhaafd.
Artikel 9, lid 2, van Richtlijn 2003/96/EG 
staat bepaalde lidstaten toe een verlaagd 
tarief op gasolie voor verwarming toe te 
passen. Die bepaling is niet langer 
verenigbaar met de goede werking van de 
interne markt en met de bredere 
doelstellingen van het Verdrag. Zij moet 
derhalve worden geschrapt.

Or. fi

Amendement 68
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het is noodzakelijk het potentiële 
kosteneffect van CO2-gerelateerde 
belasting op de bedrijfstakken en 
deeltakken die worden geacht te zijn 
blootgesteld aan een significant CO2-
weglekrisico in de zin van artikel 10 bis, 
lid 13, van Richtlijn 2003/87/EG te 
beperken. Derhalve is het passend in 
overeenkomstige overgangsmaatregelen te 
voorzien die er echter tevens op moeten 
gericht zijn de milieueffectiviteit van CO2-
gerelateerde belasting te behouden.

Schrappen
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Or. en

Motivering

Het beperkte aantal sectoren en installaties dat aan een weglekrisico is blootgesteld, 
rechtvaardigt deze oplossing niet. De lidstaten moeten elk aangetoond weglekrisico voor 
energie-intensieve industriesectoren ten gevolg van energiebelasting compenseren door 
middel van staatssteun.

Amendement 69
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het is noodzakelijk het potentiële 
kosteneffect van CO2-gerelateerde 
belasting op de bedrijfstakken en 
deeltakken die worden geacht te zijn 
blootgesteld aan een significant CO2-
weglekrisico in de zin van artikel 10 bis, 
lid 13, van Richtlijn 2003/87/EG te 
beperken. Derhalve is het passend in 
overeenkomstige overgangsmaatregelen te 
voorzien die er echter tevens op moeten 
gericht zijn de milieueffectiviteit van CO2-
gerelateerde belasting te behouden.

(14) Het is noodzakelijk het potentiële 
kosteneffect van de nieuwe 
belastingstructuur op de bedrijfstakken en 
deeltakken die worden geacht te zijn 
blootgesteld aan een significant
weglekrisico te beperken. Derhalve is het 
passend in overeenkomstige maatregelen
te voorzien die er echter tevens op moeten 
gericht zijn de milieueffectiviteit van CO2-
gerelateerde belasting te behouden.

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het is noodzakelijk het potentiële 
kosteneffect van CO2-gerelateerde 
belasting op de bedrijfstakken en 
deeltakken die worden geacht te zijn 
blootgesteld aan een significant CO2-

(14) Het is noodzakelijk het potentiële 
kosteneffect van optionele CO2-
gerelateerde belasting op de bedrijfstakken 
en deeltakken die worden geacht te zijn 
blootgesteld aan een significant CO2-



PE475.931v01-00 46/160 AM\883480NL.doc

NL

weglekrisico in de zin van artikel 10 bis, 
lid 13, van Richtlijn 2003/87/EG te 
beperken. Derhalve is het passend in 
overeenkomstige overgangsmaatregelen te 
voorzien die er echter tevens op moeten 
gericht zijn de milieueffectiviteit van CO2-
gerelateerde belasting te behouden.

weglekrisico in de zin van artikel 10 bis, 
lid 13, van Richtlijn 2003/87/EG te 
beperken. Derhalve is het passend in 
overeenkomstige overgangsmaatregelen te 
voorzien die er echter tevens op moeten 
gericht zijn de milieueffectiviteit van CO2-
gerelateerde belasting te behouden.

Or. en

Amendement 71
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Eventuele herstructureringen van 
de energiebelasting mogen niet tot gevolg 
hebben dat sectoren die niet onder het 
emissiehandelssysteem vallen, worden 
benadeeld ten opzichte van sectoren die 
daar wel onder ressorteren.

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Artikel 5 van Richtlijn 2003/96/EG 
staat de toepassing van gedifferentieerde 
belastingtarieven toe in bepaalde gevallen. 
Om echter de consistentie van het CO2-
prijssignaal te verzekeren, moet de 
mogelijkheid voor de lidstaten om 
nationale tarieven te differentiëren tot de 
algemene energieverbruikbelasting 
worden beperkt. Bovendien is de 

(15) Artikel 5 van Richtlijn 2003/96/EG 
staat de toepassing van gedifferentieerde 
belastingtarieven toe in bepaalde gevallen. 
Bovendien is de mogelijkheid om een lager 
belastingniveau op door taxi's gebruikte 
motorbrandstof toe te passen niet langer 
verenigbaar met de doelstelling van het 
voeren van een beleid ter bevordering van 
alternatieve brandstoffen en energiedragers 
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mogelijkheid om een lager belastingniveau 
op door taxi's gebruikte motorbrandstof toe 
te passen niet langer verenigbaar met de 
doelstelling van het voeren van een beleid 
ter bevordering van alternatieve 
brandstoffen en energiedragers en het 
gebruik van schonere voertuigen in het 
stedelijk vervoer en moet deze derhalve 
worden geschrapt.

en het gebruik van schonere voertuigen in 
het stedelijk vervoer en moet deze derhalve 
worden geschrapt.

Or. en

Amendement 73
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Artikel 5 van Richtlijn 2003/96/EG 
staat de toepassing van gedifferentieerde 
belastingtarieven toe in bepaalde gevallen. 
Om echter de consistentie van het CO2-
prijssignaal te verzekeren, moet de 
mogelijkheid voor de lidstaten om 
nationale tarieven te differentiëren tot de 
algemene energieverbruikbelasting worden 
beperkt. Bovendien is de mogelijkheid om 
een lager belastingniveau op door taxi's 
gebruikte motorbrandstof toe te passen niet 
langer verenigbaar met de doelstelling van 
het voeren van een beleid ter bevordering 
van alternatieve brandstoffen en 
energiedragers en het gebruik van schonere
voertuigen in het stedelijk vervoer en moet 
deze derhalve worden geschrapt.

(15) Artikel 5 van Richtlijn 2003/96/EG 
staat de toepassing van gedifferentieerde 
belastingtarieven toe in bepaalde gevallen. 
Om echter de consistentie van het CO2-
prijssignaal te verzekeren, moet de 
mogelijkheid voor de lidstaten om 
nationale tarieven te differentiëren tot de 
algemene energieverbruikbelasting worden 
beperkt. Bovendien is de mogelijkheid om 
een lager belastingniveau op door taxi's 
gebruikte, van olie afgeleide
motorbrandstof toe te passen niet langer 
verenigbaar met de doelstelling van het 
voeren van een beleid ter bevordering van 
alternatieve brandstoffen en energiedragers 
en het gebruik van schonere voertuigen in 
het stedelijk vervoer en moet deze derhalve 
worden geschrapt.

Or. en

Motivering

Aardgas/biomethaan is het alternatief voor van olie afgeleide brandstoffen en heeft ongekend 
lage emissies van toxische of carcinogene stoffen, nauwelijks emissies van fijne deeltjes, geen 
emissies van reactieve koolwaterstoffen en gereduceerde NOx-emissies, alsmede een 
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gereduceerde lawaaiproductie, hetgeen het een ideale motorbrandstof voor het stadsmilieu 
maakt. In het rapport van de Expert Group of Future Transport Fuels van 25 januari 2011 
staat dat methaan moet worden bevorderd als een van de belangrijkste alternatieve 
brandstoffen voor het stadsvervoer.

Amendement 74
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Aangezien de introductie van 
elektrische en hybride voertuigen van 
cruciaal belang is om de afhankelijkheid 
van niet-hernieuwbare brandstoffen in de 
vervoerssector terug te dringen, moeten de 
lidstaten voor een beperkte periode de 
mogelijkheid krijgen een vrijstelling of 
verlaging van het belastingniveau toe te 
passen voor elektriciteit die voor het 
opladen van dergelijke voertuigen 
gebruikt wordt. 

Or. en

Motivering

Het gebruik van elektriciteit is een belnagrijk element in het proces van het duurzamer maken 
van de vervoerssector. Aangezien de totale emissie-impact van deze op elektriciteit rijdende 
voertuigen nauw verband houdt met de schoonheid van de elektriciteitsinput, zijn deze 
voertuigen op de korte termijn niet in alle lidstaten erg milieuvriendelijk.  Op de lange termijn 
echter zetten deze uitermate efficiënte technologieën de deur open voor de totstandbrenging 
van een daadwerkelijk duurzaam vervoerssysteem.

Amendement 75
Rovana Plumb

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het sociale aspect is van essentieel belang bij wetgeving betreffende de energiesector. Er 
moet worden benadrukt dat de lidstaten in het kader van de richtlijn verantwoordelijk zijn 
voor het nemen van maatregelen ter ondersteuning van huishoudens die arm zijn of dat 
dreigen te worden.

Amendement 76
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(17) Vrijstellingen of verlagingen voor 
huishoudens en liefdadige 
organisaties verhinderen dat een 
correct prijssignaal wordt gegeven. In het 
kader van verdere energie-efficiëntie en 
emissiereductie zijn deze vrijstellingen of 
verlagingen, na inachtneming van een 
overgangsperiode, niet langer 
wenselijk. Het is wenselijk dat lidstaten na
het geven van een 
prijssignaal huishoudens met lage 
inkomens of liefdadige 
organisaties ondersteunen omwille van 
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alleen op niet-zakelijke activiteiten
worden toegepast.

sociale redenen. Hogere energiekosten 
voor deze doelgroep kunnen zo 
gecompenseerd worden door aanvullende 
sociale maatregelen.

Or. nl

Amendement 76
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(17) Vrijstellingen of verlagingen voor 
huishoudens en liefdadige organisaties
verhinderen dat een correct prijssignaal 
wordt gegeven. In het kader van verdere 
energie-efficiëntie en emissiereductie zijn 
deze vrijstellingen of verlagingen, na 
inachtneming van een overgangsperiode, 
niet langer wenselijk. Het is wenselijk dat 
lidstaten na het geven van een 
prijssignaal huishoudens met lage 
inkomens of liefdadige organisaties 
ondersteunen omwille van sociale 
redenen. Hogere energiekosten voor deze 
doelgroep kunnen zo gecompenseerd 
worden door aanvullende sociale 
maatregelen.

Or. nl

Amendement 77
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

huishoudens en liefdadige organisaties 
houden in dat een belangrijke prikkel 
verloren gaat voor het verlagen van 
energierekeningen en het 
energieverbruik. De inkomsten uit de 
energiebelasting moeten worden 
aangewend om mensen met een laag 
inkomen te helpen beschermen, met name 
de kwetsbaren onder hen, en voor 
renovatieprojecten met het oog op sociale 
huisvesting of voor mensen in 
brandstofarmoede. In sommige lidstaten 
worden hogere verwarmingskosten 
gecompenseerd door hogere 
bijstandsuitkeringen of aanvullende 
sociale maatregelen. De lidstaten moeten 
verplicht worden aan de Commissie 
verslag uit te brengen over de 
maatregelen die zij nemen om mensen 
met een laag inkomen te beschermen.

Or. en

Motivering

Het vrijstellen van alle huishoudens zou de prikkels voor energiebehoud afzwakken en tevens 
prikkels bieden om de ontwikkeling van doeltreffendere stadsverwarmingsoplossingen 
achterwege te laten waardoor de EU-ETS wordt verstoord. Inkomsten die uit energiebelasting 
voortkomen, zouden kunnen worden gebruikt om de armere groepen in de samenleving en 
energiebesparende maatregelen te steunen.

Amendement 78
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Vrijstellingen of verlagingen voor 
huishoudens en liefdadige organisaties 
kunnen deel uitmaken van door de 
lidstaten vastgestelde sociale maatregelen. 
De mogelijkheid om dergelijke
vrijstellingen of verlagingen toe te passen, 
moet om redenen van gelijke behandeling 

(17) Teneinde de juiste prikkels te bieden 
voor investeringen in energiebesparingen 
en een grotere energie-efficiëntie, moet de 
in artikel 15 geboden mogelijkheid om 
vrijstellingen of verlagingen voor 
huishoudens en liefdadige organisaties toe 
te passen, na een lange uitfaseerperiode 
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van energiebronnen worden uitgebreid tot 
alle energieproducten die worden gebruikt 
als verwarmingsbrandstof en elektriciteit. 
Om ervoor te zorgen dat het effect ervan 
op de interne markt beperkt blijft, moeten 
dergelijke vrijstellingen en verlagingen 
alleen op niet-zakelijke activiteiten 
worden toegepast.

worden geschrapt. In lidstaten waar dit 
van invloed is op de energieprijzen, 
moeten huishoudens met lage inkomsten 
en liefdadigheidsorganisaties worden 
gecompenseerd via solide en uitgebreide 
sociale maatregelen.

Or. en

Motivering

De vrijstelling met zijn huidige toepassingsgebied - zonder toevoeging van verwarmingsolie -
moet op de lange termijn worden afgeschaft om meer prikkels voor energiebesparingen en -
efficiëntie te scheppen. Tegelijkertijd moeten huishoudens met een laag inkomen en 
liefdadigheidsorganisaties middels sociale maatregelen worden gecompenseerd. 
Vrijstellingen verlagen de prijsdruk - waarmee ze overduidelijk de prikkel wegnemen om in 
bijvoorbeeld de renovatie van gebouwen of stadsverwarming te investeren - en resulteren er 
derhalve in dat huishoudens daar waar het gaat om het reduceren van het energieverbruik, te 
passief worden.

Amendement 79
Leonardo Domenici

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) In het geval van vloeibaar 
petroleumgas (lpg) en aardgas die worden 
gebruikt voor voortbeweging zijn 
voordelen in de vorm van lagere 
minimumniveaus van algemene 
energieverbruiksbelasting of de 
mogelijkheid om die energieproducten 
van belasting vrij te stellen met name in 
het licht van de noodzaak om het 
marktaandeel van hernieuwbare 
energiebronnen te verhogen niet langer 
gerechtvaardigd en moeten deze derhalve 
op middellange termijn worden geschrapt.

Schrappen

Or. it
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Motivering

Het leggen van een automatische koppeling tussen een hoger belastingniveau voor als 
motorbrandstof gebruikte lpg en methaan enerzijds en de verhoging van het marktaandeel 
van hernieuwbare energiebronnen anderzijds is uit technisch oogpunt niet verantwoord en 
wordt niet ondersteund door de reële marktsituatie. Zelfs in lidstaten waar van oudsher op 
industriële schaal veel met gas aangedreven auto's worden geproduceerd, worden steeds 
meer biobrandstoffen gebruikt, hetgeen spoort met de verplichtingen die zijn aangegaan in 
het kader van de richtlijn inzake de bevordering van hernieuwbare energiebronnen (Richtlijn 
2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad).

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) In het geval van vloeibaar 
petroleumgas (lpg) en aardgas die worden 
gebruikt voor voortbeweging zijn 
voordelen in de vorm van lagere 
minimumniveaus van algemene 
energieverbruiksbelasting of de 
mogelijkheid om die energieproducten 
van belasting vrij te stellen met name in 
het licht van de noodzaak om het 
marktaandeel van hernieuwbare 
energiebronnen te verhogen niet langer 
gerechtvaardigd en moeten deze derhalve 
op middellange termijn worden geschrapt.

Schrappen

Or. en

Amendement 81
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) In het geval van vloeibaar (18) In het geval van vloeibaar 
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petroleumgas (lpg) en aardgas die worden
gebruikt voor voortbeweging zijn 
voordelen in de vorm van lagere 
minimumniveaus van algemene 
energieverbruiksbelasting of de 
mogelijkheid om die energieproducten van 
belasting vrij te stellen met name in het 
licht van de noodzaak om het marktaandeel 
van hernieuwbare energiebronnen te 
verhogen niet langer gerechtvaardigd en 
moeten deze derhalve op middellange 
termijn worden geschrapt.

petroleumgas (lpg) dat als motorbrandstof 
wordt gebruikt, zijn voordelen in de vorm 
van lagere minimumniveaus van algemene 
energieverbruiksbelasting of de 
mogelijkheid om dit energieproduct van 
belasting vrij te stellen met name in het 
licht van de noodzaak om het marktaandeel 
van hernieuwbare energiebronnen te 
verhogen niet langer gerechtvaardigd en 
moeten deze derhalve op middellange 
termijn worden geschrapt. Wat betreft 
aardgas en biomethaan die als 
motorbrandstof worden gebruikt, moeten 
de voordelen in de vorm van lagere 
minimumniveaus van algemene 
energieverbruiksbelastingen of de 
mogelijkheid om deze energieproducten 
van belasting vrij te stellen pas worden 
afgeschaft na een beoordeling, ten laatste 
in 2023, van de tenuitvoerlegging van de 
bepalingen van deze richtlijn betreffende 
het belastingniveau voor aardgas in het 
wegverkeer. Bij deze beoordeling moet 
onder andere worden gekeken naar de 
grotere beschikbaarheid van aardgas en 
biomethaan, de uitbreiding van het 
netwerk van tankstation in Europa, het 
marktaandeel van auto's die op aardgas 
rijden in Europa, de innovatie en 
technologische ontwikkelingen op het 
gebied van biomethaan als brandstof in de 
vervoerssector en de daadwerkelijke 
waarde van het minimumbelastingniveau.

Or. en

Motivering

De ontwikkeling van biomethaan is gekoppeld aan die van auto's die op aardgas rijden en 
derhalve aan een gunstige belastingregeling die bijdraagt aan de totstandbrenging van een 
netwerk van tankstations waar methaan kan worden getankt. Methaan, het beschikbare 
alternatief voor van olie afgeleide brandstoffen, heeft zeer lage emissies van koolwaterstoffen 
andere dan methaan, fijne deeltjes en NOx, hetgeen de luchtkwaliteit in steden ten goede 
komt, en een gereduceerde geluidsbelasting en uitstoot van CO2.  Een 'herzieningsclausule' is 
het aangewezen wetgevingsinstrument om te beoordelen of een gunstiger 
belastingbehandeling voor alternatieve brandstoffen moet worden gehandhaafd of niet.
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Amendement 82
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) In het geval van vloeibaar 
petroleumgas (lpg) en aardgas die worden 
gebruikt voor voortbeweging zijn 
voordelen in de vorm van lagere 
minimumniveaus van algemene 
energieverbruiksbelasting of de 
mogelijkheid om die energieproducten van 
belasting vrij te stellen met name in het 
licht van de noodzaak om het 
marktaandeel van hernieuwbare 
energiebronnen te verhogen niet langer
gerechtvaardigd en moeten deze derhalve 
op middellange termijn worden geschrapt.

(18) In het geval van vloeibaar 
petroleumgas (lpg) en aardgas die worden 
gebruikt voor voortbeweging zijn 
voordelen in de vorm van lagere 
minimumniveaus van algemene 
energieverbruiksbelasting of de 
mogelijkheid om die energieproducten van 
belasting vrij te stellen op de lange termijn
niet gerechtvaardigd en moeten deze 
derhalve worden geschrapt. Omdat deze 
brandstoffen evenwel een minder 
schadelijke milieu-impact hebben dan 
andere fossiele brandstoffen en hun 
distributie-infrastructuur van nut kan zijn 
bij de introductie van hernieuwbare 
alernatieven, moeten de voordelen 
geleidelijke worden uitgefaseerd.

Or. en

Motivering

Hoewel lpg en aardgas geen duurzame energie-oplossingen zijn, vormen ze op de 
middellange termijn redelijke elementen in de energiemix. Niet alleen produceren ze minder 
CO2 en NOx-emissies dan andere fossiele brandstoffen. Ook kan hun infrastructuur - en in 
het bijzonder die van aardgas - van pas komen bij de introductie van hernieuwbare 
alternatieven. Tot 2028, maar wel in combinatie met de voorwaarde dat hun kleine 
marktaandeel nog bezig is groter te worden, moeten belastingverlagingen tot 50% mogelijk 
zijn.

Amendement 83
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) In het geval van vloeibaar 
petroleumgas (lpg) en aardgas die worden 
gebruikt voor voortbeweging zijn 
voordelen in de vorm van lagere 
minimumniveaus van algemene 
energieverbruiksbelasting of de 
mogelijkheid om die energieproducten van 
belasting vrij te stellen met name in het 
licht van de noodzaak om het marktaandeel 
van hernieuwbare energiebronnen te 
verhogen niet langer gerechtvaardigd en 
moeten deze derhalve op middellange 
termijn worden geschrapt.

(18) In het geval van vloeibaar 
petroleumgas (lpg) en aardgas die worden 
gebruikt voor voortbeweging zijn 
voordelen in de vorm van lagere 
minimumniveaus van algemene 
energieverbruiksbelasting of de 
mogelijkheid om die energieproducten van 
belasting vrij te stellen met name in het 
licht van de noodzaak om het marktaandeel 
van hernieuwbare energiebronnen te 
verhogen niet langer gerechtvaardigd en 
moeten deze derhalve geleidelijk worden 
geschrapt.

Or. en

Amendement 84
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Deze richtlijn beoogt de 
voorwaarden te creëren voor de 
verwezenlijking van de overkoepelende 
doelen van het energie- en klimaatbeleid 
van de Unie. Uit de opneming van de 
luchtvaartsector in de EU-regeling voor 
de handel in emissierechten via richtlijn 
2008/101/EG blijkt dat er gestreefd wordt 
naar beperking van de uitstoot van 
broeikasgassen door deze sector. Indien 
uiterlijk 31 december 2011 geen 
internationale overeenkomst is bereikt 
waarin internationale maritieme emissies 
in de reductiedoelstellingen zijn 
opgenomen, moet de Commissie 
maatregelen voorstellen die deze uitstoot 
opnemen in de toezegging van de Unie 
betreffende reductie van de 
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broeikasgasemissies. De lidstaten in staat 
stellen energieproducten die in lucht- en 
zeevaartactiviteiten worden gebruikt, op 
dezelfde wijze te belasten als 
energieproducten die bij andere 
vervoerswijzen worden gebruikt, is van 
essentieel belang voor het creëren van 
gelijke concurrentievoorwaarden, voor de 
energieonafhankelijkheid van de Unie en 
als prikkel voor een betere energie-
efficiëntie.

Or. en

Motivering

De lidstaten  moet worden toegestaan belasting te heffen op energieproducten die voor het 
lucht- en zeevervoer worden gebruikt.

Amendement 85
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Deze richtlijn beoogt 
vergemakkelijking van de overkoepelende 
doelen van het energie- en klimaatbeleid 
van de Unie. Uit de opneming van de 
luchtvaartsector in de EU-regeling voor 
de handel in emissierechten via richtlijn 
2008/101/EG blijkt dat er gestreefd wordt 
naar beperking van de uitstoot van 
broeikasgassen door deze sector. Indien 
uiterlijk 31 december 2011 geen 
internationale overeenkomst tot stand is 
gebracht die internationale maritieme 
emissies en hooggestelde 
beperkingsdoelen omvat, moet de 
Commissie voorstellen deze uitstoot op te 
nemen in de toezegging van de Unie 
broeikasgassen te beperken. Het is met het 
oog op de energieonafhankelijkheid van 
de Unie en als prikkel voor doelmatig 
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energiegebruik van wezenlijke betekenis 
dat in lucht- en zeevaartactiviteiten 
gebruikte energieproducten op dezelfde 
wijze worden belast als andere 
energieproducten. Er moeten maatregelen 
worden genomen om ervoor te zorgen dat 
deze belastingen niet door de consument 
wordt betaald, d.w.z. dat de kosten aan 
hem worden doorberekend.

Or. en

Motivering

Het is niet terecht dat het de lidstaten verboden is belastingmaatregelen toe te passen op 
energieproducten die worden gebruikt voor lucht- en zeevaartactiviteiten. Als de lidstaten 
geen belastingmaatregelen kunnen toepassen op energieproducten die worden gebruikt in de 
lucht- en scheepvaart, kunnen zij hun verplichtingen ten aanzien van het energie- en 
klimaatbeleid van de EU niet op rendabele wijze nakomen.

Amendement 86
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Richtlijn 2003/96/EG verplicht de 
lidstaten brandstof die voor de vaart op 
communautaire wateren wordt gebruikt 
alsook aan boord van een schip 
geproduceerde elektriciteit van belasting 
vrij te stellen, ook voor schepen op hun 
ligplaats in een haven. In sommige havens 
bestaat een schoner alternatief in de vorm 
van het gebruik van walstroom, die echter 
belastbaar is. Om een eerste stimulans voor 
de ontwikkeling en de toepassing van deze 
technologie te creëren, moeten de lidstaten, 
totdat op dit gebied een meer omvattend 
kader wordt vastgesteld, het gebruik van 
walstroom door schepen op hun ligplaats in 
een haven van energiebelasting vrijstellen. 
Deze vrijstelling moet van toepassing zijn 
gedurende een periode die lang genoeg is 

(19) Richtlijn 2003/96/EG verplicht de 
lidstaten brandstof die voor niet-
recreatieve vliegtuigen en vaartuigen
wordt gebruikt, van belasting vrij te stellen.  
Deze verplichting strookt niet met de 
algemene milieudoelstellingen van de 
Unie, het subsidiariteitsbeginsel of het 
doel om gelijke concurrentievoorwaarden 
in de energiebelasting te creëren. Zij moet 
derhalve worden geschrapt. Tegelijkertijd 
moeten de lidstaten op deze twee gebieden 
de mogelijkheid hebben verlaagde 
belasting te heffen of volledige 
vrijstellingen toe te kennen voor zowel de 
algemene energieverbruiksbelasting, als 
de CO2-gerelateerde belasting. 
Dientengevolg moet het de lidstaten 
volledig vrij staan om, onder 
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om de havenexploitanten niet te 
ontmoedigen de noodzakelijke 
investeringen te doen, maar tegelijk 
zodanig in de tijd beperkt zijn dat het, 
gehele of gedeeltelijke, behoud ervan 
afhankelijk wordt gesteld van de 
vaststelling van een nieuw besluit te 
gelegener tijd.

inachtneming van zowel bilaterale als 
multilaterale internationale 
overeenkomsten, en van het feit dat de 
luchtvaartsector zeker en de 
zeevaartsector mogelijkerwijs in de EU-
regeling voor emissiehandel zal worden 
opgenomen, de 
energiebelastingstructuren voor lucht- en 
zeevaart naar eigen goeddunken in te 
vullen. Deze belastingbehandeling moet 
ook gelden voor de sector binnenvaart. In 
sommige havens bestaat een schone-
energie-alternatief in de vorm van het 
gebruik van walstroom, die echter 
belastbaar is. Om een eerste stimulans voor 
de ontwikkeling en de toepassing van deze 
technologie te creëren, moeten de lidstaten, 
totdat op dit gebied een meer omvattend 
kader wordt vastgesteld, het gebruik van 
walstroom door schepen op hun ligplaats in 
een haven van energiebelasting vrijstellen. 
Deze vrijstelling moet van toepassing zijn 
gedurende een periode die lang genoeg is 
om de havenexploitanten niet te 
ontmoedigen de noodzakelijke 
investeringen te doen, maar tegelijk 
zodanig in de tijd beperkt zijn dat het, 
gehele of gedeeltelijke, behoud ervan 
afhankelijk wordt gesteld van de 
vaststelling van een nieuw besluit te 
gelegener tijd.

Or. en

Motivering

Het zou logisch zijn de verplichte belastingvrijstellingen voor het lucht- en zeevervoer om te 
zetten in vrijwillige vrijstellingen. Aangezien de bestaande verboden niet op internationale 
wetgeving gebaseerd zijn, zorgen zij voor een onnodige inperking van de nationale
manoeuvreerruimte ten aanzien van beleidsmaatregelen op dit gebied. Overstappen op 
vrijwillige vrijstellingen maakt het de lidstaten mogelijk op een meer kostenefficiënte manier 
aan hun Europese klimaat- en energieverplichtingen te voldoen.

Amendement 87
Philippe De Backer
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Richtlijn 2003/96/EG verplicht de 
lidstaten brandstof die voor de vaart op 
communautaire wateren wordt gebruikt 
alsook aan boord van een schip 
geproduceerde elektriciteit van belasting 
vrij te stellen, ook voor schepen op hun 
ligplaats in een haven. Bovendien mogen 
de lidstaten deze gunstige 
belastingbehandeling tot de binnenwateren 
uitbreiden. In sommige havens bestaat een 
schoner alternatief in de vorm van het 
gebruik van walstroom, die echter 
belastbaar is. Om een eerste stimulans voor 
de ontwikkeling en de toepassing van deze 
technologie te creëren, moeten de lidstaten, 
totdat op dit gebied een meer omvattend 
kader wordt vastgesteld, het gebruik van 
walstroom door schepen op hun ligplaats in 
een haven van energiebelasting vrijstellen. 
Deze vrijstelling moet van toepassing zijn 
gedurende een periode die lang genoeg is 
om de havenexploitanten niet te 
ontmoedigen de noodzakelijke 
investeringen te doen, maar tegelijk 
zodanig in de tijd beperkt zijn dat het, 
gehele of gedeeltelijke, behoud ervan 
afhankelijk wordt gesteld van de 
vaststelling van een nieuw besluit te 
gelegener tijd.

(19) Richtlijn 2003/96/EG verplicht de 
lidstaten brandstof die voor de vaart op 
communautaire wateren wordt gebruikt 
alsook aan boord van een schip 
geproduceerde elektriciteit van belasting 
vrij te stellen, ook voor schepen op hun 
ligplaats in een haven. Bovendien mogen 
de lidstaten deze gunstige 
belastingbehandeling tot de binnenwateren 
uitbreiden. In sommige havens bestaat een 
schoner alternatief in de vorm van het 
gebruik van walstroom, die echter 
belastbaar is. Om een eerste stimulans voor 
de ontwikkeling en de toepassing van deze 
technologie te creëren, moeten de lidstaten, 
totdat op dit gebied een meer omvattend 
kader wordt vastgesteld, het gebruik van 
walstroom door schepen op hun ligplaats in 
een haven van energiebelasting vrijstellen. 
Deze vrijstelling moet van toepassing zijn 
zowel op zeehavens als 
binnenhavens gedurende een periode die 
lang genoeg is om de havenexploitanten 
niet te ontmoedigen de noodzakelijke 
investeringen te doen, maar tegelijk 
zodanig in de tijd beperkt zijn dat het, 
gehele of gedeeltelijke, behoud ervan 
afhankelijk wordt gesteld van de 
vaststelling van een nieuw besluit te 
gelegener tijd.

Or. nl

Amendement 87
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Richtlijn 2003/96/EG verplicht de 
lidstaten brandstof die voor de vaart op 
communautaire wateren wordt gebruikt 
alsook aan boord van een schip 
geproduceerde elektriciteit van belasting 
vrij te stellen, ook voor schepen op hun 
ligplaats in een haven. Om een eerste 
stimulans voor de ontwikkeling en de 
toepassing van deze technologie te creëren, 
moeten de lidstaten, totdat op dit gebied 
een meer omvattend kader wordt 
vastgesteld, het gebruik van walstroom 
door schepen op hun ligplaats in een haven 
van energiebelasting vrijstellen. Deze 
vrijstelling moet van toepassing zijn 
gedurende een periode die lang genoeg is 
om de havenexploitanten niet te 
ontmoedigen de noodzakelijke 
investeringen te doen, maar tegelijk 
zodanig in de tijd beperkt zijn dat het, 
gehele of gedeeltelijke, behoud ervan 
afhankelijk wordt gesteld van de 
vaststelling van een nieuw besluit te 
gelegener tijd.

(19) Richtlijn 2003/96/EG verplicht de 
lidstaten brandstof die voor de vaart op 
communautaire wateren wordt gebruikt 
alsook aan boord van een schip 
geproduceerde elektriciteit van belasting 
vrij te stellen, ook voor schepen op hun 
ligplaats in een haven. Om een eerste 
stimulans voor de ontwikkeling en de 
toepassing van deze technologie te creëren, 
moeten de lidstaten, totdat op dit gebied 
een meer omvattend kader wordt 
vastgesteld, het gebruik van walstroom 
door schepen op hun ligplaats in een haven 
van energiebelasting vrijstellen. Deze 
vrijstelling moet van toepassing zijn zowel 
op zeehavens als binnenhavens gedurende 
een periode die lang genoeg is om de 
havenexploitanten niet te ontmoedigen de 
noodzakelijke investeringen te doen, maar 
tegelijk zodanig in de tijd beperkt zijn dat 
het, gehele of gedeeltelijke, behoud ervan 
afhankelijk wordt gesteld van de 
vaststelling van een nieuw besluit te 
gelegener tijd.

Or. nl

Amendement 88
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

belastingniveau toe te passen.

Or. en

Amendement 89
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De procedure voor het waarborgen van energie-efficiëntieverbeteringen moet helder en strikt 
zijn, anders zullen serieuze resultaten uitblijven. Belastingverlagingen moeten alleen worden 
toegekend op basis van geverifieerde efficiëntieverbeteringen. In dit verband is er dus 
behoefte aan heldere en stevige nationale kaders.

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 91
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De bij deze richtlijn ingevoerde 
algemene regels houden rekening met de 
specificiteit van brandstoffen die biomassa 
zijn of gemaakt zijn van biomassa en zowel 
met betrekking tot de bijdrage ervan aan de 
CO2-balans en de lagere energie-inhoud 
ervan per kwantitatieve eenheid als in 
vergelijking met sommige van de 
concurrerende fossiele brandstoffen 
voldoen aan de duurzaamheidscriteria die 
zijn neergelegd in artikel 17 van Richtlijn 
2009/28/EG. Derhalve moeten de 
bepalingen in Richtlijn 2003/96/EG die 
verlagingen of vrijstellingen voor die 
brandstoffen toestaan op middellange 
termijn worden geschrapt. Intussen moet 
ervoor worden gezorgd dat de toepassing 
van deze bepalingen in overeenstemming 
wordt gebracht met de bij deze richtlijn 
ingevoerde algemene regels. Voor 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
zoals gedefinieerd in artikel 2, onder h) en 
i), van Richtlijn 2009/28/EG moeten de 
lidstaten extra fiscale voordelen alleen 
toekennen indien deze aan de
duurzaamheidscriteria in artikel 17 van 
deze richtlijn voldoen.

(21) De bij deze richtlijn ingevoerde 
algemene regels houden rekening met de 
specificiteit van brandstoffen die biomassa 
zijn of gemaakt zijn van biomassa en zowel 
met betrekking tot de bijdrage ervan aan de 
CO2-balans en de lagere energie-inhoud 
ervan per kwantitatieve eenheid als in 
vergelijking met sommige van de 
concurrerende fossiele brandstoffen 
voldoen aan duurzaamheidscriteria. De 
duurzaamheidscriteria voor de in artikel 
2, onder h) en i), van Richtlijn 
2009/28/EG bedoelde biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa zijn neergelegd in 
artikel 17 van die richtlijn en worden voor 
andere biomassaproducten vastgesteld op 
basis van een voorstel van de Commissie.
Derhalve moeten de bepalingen in Richtlijn
2003/96/EG die verlagingen of 
vrijstellingen voor die brandstoffen 
toestaan op middellange termijn worden 
geschrapt. Intussen moet ervoor worden 
gezorgd dat de toepassing van deze 
bepalingen in overeenstemming wordt 
gebracht met de bij deze richtlijn 
ingevoerde algemene regels. Voor 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
moeten de lidstaten extra fiscale voordelen 
alleen toekennen indien deze aan hun
duurzaamheidscriteria voldoen. Andere 
biomassaproducten moeten, vanaf het 
moment dat hun duurzaamheidscriteria 
zijn vastgesteld op basis van een voorstel 
van de Commissie, alleen voor extra 
fiscale voordelen in aanmerking komen 
indien aan deze nieuwe criteria wordt 
voldaan.

Or. en
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Motivering

Duurzaamheidscriteria moeten niet alleen gelden voor biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa, maar ook voor vaste brandstoffen die van biomassa zijn gemaakt. Het is niet 
redelijk om - zoals in het voorstel van de Commissie gebeurt - stelselmatig een preferentiële 
behandeling toe te kennen aan brandstoffen die gemaakt zijn van niet-duurzame vaste 
brandstoffen op basis van biomassa. Aangezien de duurzaamheidslogica voor vaste biomassa 
enerzijds en biobrandstoffen/vloeibare biomassa anderzijds niet precies dezelfde is, dienen er 
specifieke criteria voor vaste biomassa te worden vastgesteld en vervolgens in het kader van 
deze richtlijn te worden toegepast.

Amendement 92
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De bij deze richtlijn ingevoerde 
algemene regels houden rekening met de 
specificiteit van brandstoffen die biomassa 
zijn of gemaakt zijn van biomassa en zowel 
met betrekking tot de bijdrage ervan aan de 
CO2-balans en de lagere energie-inhoud 
ervan per kwantitatieve eenheid als in 
vergelijking met sommige van de 
concurrerende fossiele brandstoffen 
voldoen aan de duurzaamheidscriteria die 
zijn neergelegd in artikel 17 van Richtlijn 
2009/28/EG. Derhalve moeten de 
bepalingen in Richtlijn 2003/96/EG die 
verlagingen of vrijstellingen voor die 
brandstoffen toestaan op middellange 
termijn worden geschrapt. Intussen moet 
ervoor worden gezorgd dat de toepassing 
van deze bepalingen in overeenstemming 
wordt gebracht met de bij deze richtlijn 
ingevoerde algemene regels. Voor 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
zoals gedefinieerd in artikel 2, onder h) en 
i), van Richtlijn 2009/28/EG moeten de 
lidstaten extra fiscale voordelen alleen 
toekennen indien deze aan de 
duurzaamheidscriteria in artikel 17 van 
deze richtlijn voldoen.

(21) De bij deze richtlijn ingevoerde 
algemene regels houden rekening met de 
specificiteit van brandstoffen die biomassa 
zijn of gemaakt zijn van biomassa en zowel 
met betrekking tot de bijdrage ervan aan de 
CO2-balans en de lagere energie-inhoud 
ervan per kwantitatieve eenheid als in 
vergelijking met sommige van de 
concurrerende fossiele brandstoffen 
voldoen aan de duurzaamheidscriteria die 
zijn neergelegd in artikel 17 van Richtlijn 
2009/28/EG. Derhalve moeten de 
bepalingen in Richtlijn 2003/96/EG die 
verlagingen of vrijstellingen voor die 
brandstoffen toestaan op middellange 
termijn worden geschrapt. Intussen moet 
ervoor worden gezorgd dat de toepassing 
van deze bepalingen in overeenstemming 
wordt gebracht met de bij deze richtlijn 
ingevoerde algemene regels. Voor 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
zoals gedefinieerd in artikel 2, onder h) en 
i), van Richtlijn 2009/28/EG moeten de 
lidstaten extra fiscale voordelen alleen 
toekennen indien deze aan de 
duurzaamheidscriteria in artikel 17 van 
deze richtlijn voldoen. In lijn met artikel 
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17 van Richtlijn 2009/28/EG impliceert 
dit dat de fiscale voordelen voor 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa die 
een besparing van broeikasgasuitstoot 
opleveren van ten minste 35 %, slechts 
mogen blijven gelden tot eind 2016. Vanaf 
2017 wordt de grenswaarde verhoogd tot 
50 % en vanaf 2018 tot 60 %.

Or. nl

Amendement 92
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De bij deze richtlijn ingevoerde 
algemene regels houden rekening met de 
specificiteit van brandstoffen die biomassa 
zijn of gemaakt zijn van biomassa en zowel 
met betrekking tot de bijdrage ervan aan de 
CO2-balans en de lagere energie-inhoud 
ervan per kwantitatieve eenheid als in 
vergelijking met sommige van de 
concurrerende fossiele brandstoffen 
voldoen aan de duurzaamheidscriteria die 
zijn neergelegd in artikel 17 van Richtlijn 
2009/28/EG. Intussen moet ervoor worden 
gezorgd dat de toepassing van deze 
bepalingen in overeenstemming wordt 
gebracht met de bij deze richtlijn 
ingevoerde algemene regels. Voor 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
zoals gedefinieerd in artikel 2, onder h) en 
i), van Richtlijn 2009/28/EG moeten de 
lidstaten extra fiscale voordelen alleen 
toekennen indien deze aan de 
duurzaamheidscriteria in artikel 17 van 
deze richtlijn voldoen.

(21) De bij deze richtlijn ingevoerde 
algemene regels houden rekening met de 
specificiteit van brandstoffen die biomassa 
zijn of gemaakt zijn van biomassa en zowel 
met betrekking tot de bijdrage ervan aan de 
CO2-balans en de lagere energie-inhoud 
ervan per kwantitatieve eenheid als in 
vergelijking met sommige van de 
concurrerende fossiele brandstoffen 
voldoen aan de duurzaamheidscriteria die 
zijn neergelegd in artikel 17 van Richtlijn 
2009/28/EG. Intussen moet ervoor worden 
gezorgd dat de toepassing van deze 
bepalingen in overeenstemming wordt 
gebracht met de bij deze richtlijn 
ingevoerde algemene regels. Voor 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
zoals gedefinieerd in artikel 2, onder h) en 
i), van Richtlijn 2009/28/EG moeten de 
lidstaten extra fiscale voordelen alleen 
toekennen indien deze aan de 
duurzaamheidscriteria in artikel 17 van 
deze richtlijn voldoen. In lijn met artikel 
17 van Richtlijn 2009/28/EG impliceert dit 
dat de fiscale voordelen voor 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa die 
een besparing van broeikasgasuitstoot 
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opleveren van ten minste 35 %, slechts 
mogen blijven gelden tot eind 2016. Vanaf 
2017 wordt de grenswaarde 50 % en vanaf 
2018 60 %.

Or. nl

Amendement 93
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De bij deze richtlijn ingevoerde 
algemene regels houden rekening met de 
specificiteit van brandstoffen die biomassa 
zijn of gemaakt zijn van biomassa en zowel 
met betrekking tot de bijdrage ervan aan de 
CO2-balans en de lagere energie-inhoud 
ervan per kwantitatieve eenheid als in 
vergelijking met sommige van de 
concurrerende fossiele brandstoffen 
voldoen aan de duurzaamheidscriteria die 
zijn neergelegd in artikel 17 van Richtlijn 
2009/28/EG. Derhalve moeten de 
bepalingen in Richtlijn 2003/96/EG die 
verlagingen of vrijstellingen voor die 
brandstoffen toestaan op middellange 
termijn worden geschrapt. Intussen moet 
ervoor worden gezorgd dat de toepassing 
van deze bepalingen in overeenstemming 
wordt gebracht met de bij deze richtlijn 
ingevoerde algemene regels. Voor 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
zoals gedefinieerd in artikel 2, onder h) en 
i), van Richtlijn 2009/28/EG moeten de 
lidstaten extra fiscale voordelen alleen 
toekennen indien deze aan de 
duurzaamheidscriteria in artikel 17 van 
deze richtlijn voldoen.

(21) De bij deze richtlijn ingevoerde 
algemene regels houden rekening met de 
specificiteit van brandstoffen die biomassa 
zijn of gemaakt zijn van biomassa en zowel 
met betrekking tot de bijdrage ervan aan de 
CO2-balans en de lagere energie-inhoud 
per kwantitatieve eenheid van vloeibare 
biomassa als in vergelijking met sommige 
van de concurrerende fossiele brandstoffen 
voldoen aan de duurzaamheidscriteria die 
zijn neergelegd in artikel 17 van Richtlijn 
2009/28/EG. Derhalve moeten de 
bepalingen in Richtlijn 2003/96/EG die 
verlagingen of vrijstellingen voor die 
brandstoffen toestaan op middellange 
termijn worden geschrapt. Intussen moet 
ervoor worden gezorgd dat de toepassing 
van de bepalingen in overeenstemming 
wordt gebracht met de bij deze richtlijn 
ingevoerde algemene regels. Voor 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
zoals gedefinieerd in artikel 2, onder h) en 
i), van Richtlijn 2009/28/EG moeten de 
lidstaten extra fiscale voordelen alleen 
toekennen indien deze aan de 
duurzaamheidscriteria in artikel 17 van 
deze richtlijn voldoen. De energie-inhoud 
van biomethaan is gelijk aan die van 
aardgas. Omdat in het aardgasnetwerk 
geïnjecteerd biomethaan bijdraagt aan het 
vergroten van het aandeel energie uit 
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hernieuwbare bronnen, wordt het voor 
wat CO2 en energie-inhoud betreft van 
belasting vrijgesteld, mits het wordt 
geproduceerd met inachtneming van de 
duurzaamheidscriteria.

Or. en

Motivering

Biomethaan is een van de belangrijkste instrumenten voor het verwezenlijken van de 
doelstelling van het gebruik van 10% biobrandstoffen in de vervoerssector in 2020. Omdat ze 
dezelfde moleculaire samenstelling hebben, kunnen aardgas en biomethaan onbeperkt worden 
vermengd. Zij zijn het enige alternatief met lagere emissies voor van olie afgeleide 
brandstoffen. Vandaar dat biomethaan voor wat CO2 en energie-inhoud betreft van belasting 
moet worden vrijgesteld.

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Bij gebrek aan een vergaandere 
harmonisatie op het gebied van 
verwarmingsbrandstoffen die worden 
gebruikt voor zakelijke doeleinden moeten 
lidstaten waarvan de belastingniveaus 
boven de op dat gebied voorgeschreven 
minimumniveaus liggen in bepaalde 
verlagingen kunnen blijven voorzien. In de 
toepasselijke voorwaarden moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen 
algemene energieverbruiksbelasting en 
CO2-gerelateerde belasting, aangezien 
met die twee belastingen uiteenlopende 
doelstellingen worden nagestreefd. Voorts 
moet duidelijk worden gemaakt dat 
referenties aan regelingen inzake 
verhandelbare vergunningen in artikel 17 
van Richtlijn 2003/96/EG zich niet tot de 
uniale regeling ingevolge Richtlijn 
2003/87/EG uitstrekken.

(22) Bij gebrek aan een vergaandere 
harmonisatie op het gebied van 
verwarmingsbrandstoffen die worden 
gebruikt voor zakelijke doeleinden moeten 
lidstaten waarvan de belastingniveaus 
boven de op dat gebied voorgeschreven 
minimumniveaus liggen in bepaalde 
verlagingen kunnen blijven voorzien. 
Voorts moet duidelijk worden gemaakt dat 
referenties aan regelingen inzake 
verhandelbare vergunningen in artikel 17 
van Richtlijn 2003/96/EG zich niet tot de 
uniale regeling ingevolge Richtlijn 
2003/87/EG uitstrekken.
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Or. en

Amendement 95
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De lijst van energieproducten in de 
artikelen 2, lid 1, en 20, lid 1, van 
Richtlijn 2003/96/EG moet worden 
geactualiseerd met bepaalde 
biobrandstoffen om een eengemaakte en 
genormaliseerde behandeling van deze 
biobrandstoffen te verzekeren, en in artikel 
2, lid 5, van Richtlijn 2003/96/EG dient te 
worden verwezen naar de momenteel 
toepasselijke versie van de gecombineerde 
nomenclatuur. Rekening houdend met het 
risico op belastingfraude, 
belastingontwijking of belastingmisbruik 
dat zij vormen, moeten de producten van 
GN-code 3811 worden onderworpen aan 
de bepalingen inzake controles en verkeer 
van Richtlijn 2008/118/EG.

(25) De lijst van energieproducten in de 
artikelen 2, lid 1, en 20, lid 1, van 
Richtlijn 2003/96/EG moet worden 
geactualiseerd met bepaalde 
biobrandstoffen om een eengemaakte en 
genormaliseerde behandeling van deze 
biobrandstoffen te verzekeren, en in artikel 
2, lid 5, van Richtlijn 2003/96/EG dient te 
worden verwezen naar de momenteel 
toepasselijke versie van de gecombineerde 
nomenclatuur. Rekening houdend met het 
risico op belastingontwijking, 
belastingfraude of belastingmisbruik dat 
zij vormen, moeten de producten van GN-
code 3811 worden onderworpen aan de 
bepalingen inzake controles en verkeer van 
Richtlijn 2008/118/EG.

Or. en

Amendement 96
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Het 
belastingontduikingsverschijnsel van het 
"tanktoerisme" in het commerciële 
wegvervoer en het "tot de nok toe 
voltanken" in de commerciële luchtvaart 
verstoren de interne markt en maken het 
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voor de afzonderlijke lidstaten 
onvoordelig om belastingniveaus toe te 
passen, die hoger liggen dan in andere 
lidstaten. Een manier om met dit 
probleem om te gaan, zou de gehele of 
gedeeltelijke overschakeling kunnen zijn 
van het huidige stelsel van 
belastingheffing op binnenlands gekochte 
hoeveelheden van de betreffende 
brandstoffen naar een systeem van 
belastingheffing op deze brandstoffen op 
basis van de hoeveelheden die 
daadwerkelijk op het grondgebied van 
elke lidstaat worden verbruikt. Om een 
beter beeld te krijgen van deze 
alternatieve oplossing zou de Commissie 
een verslag moeten indienen over de 
haalbaarheid en de verwachte invloed van 
een dergelijke overschakeling.

Or. en

Motivering

Het Noord-Amerikaanse IFTA-model laat zien dat deze problemen op rationele wijze kunnen 
worden opgelost door belasting te heffen op de brandstof die op het grondgebied van elk 
administratief gebied wordt gebruikt, in plaats van op de aldaar gekochte brandstof. Het is 
derhalve logisch de Commissie op te dragen serieus te bekijken of dat model in enigerlei vorm 
als basis kan dienen voor een vergelijkbaar systeem in de EU.

Amendement 97
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om de vijf jaar en voor het eerst tegen 
eind 2015 dient de Commissie aan de Raad 
verslag uit te brengen over de toepassing 
van deze richtlijn, waarbij met name het 
minimumniveau van CO2-gerelateerde 
belasting in het licht van de ontwikkeling 
van de marktprijs in de EU van de 
emissierechten, het effect van innovatie en 

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

emissierechten, het effect van innovatie en 
technologische ontwikkelingen en de 
rechtvaardiging voor de fiscale 
vrijstellingen en verlagingen die in deze 
richtlijn zijn neergelegd, waaronder voor 
brandstof die voor de lucht- en zeevaart 
wordt gebruikt, worden onderzocht. In dat 
verslag moeten tevens de effecten worden 
onderzocht van de 
industriebeleidsprioriteiten van de 
Europese automobielindustrie in termen 
van schone, energie-efficiënte 
conventionele verbrandingsmotoren, 
alsook de gevolgen voor de CO2-
verminderingsdoelstellingen van de EU 
voor personenauto's. De lijst van 
bedrijfstakken of deeltakken die worden 
geacht te zijn blootgesteld aan een 
significant CO2-weglekrisico zal 
regelmatig worden getoetst, met name 
rekening houdend met de beschikbaarheid 
van bekend wordend bewijs, en daarnaast 
zullen tevens de nationale 
omzettingscondities worden getoetst op 
hun duidelijkheid en consistentie en op 
hun transparantie voor de consument in 
het algemeen. Daarnaast moet de 
Commissie tegen 1 januari 2016 met een 
bijkomend voorstel komen voor de 
harmonisatie en aanpassing van de 
aankoopbelasting, registratiebelasting en 
jaarlijkse verkeersbelasting voor auto's, 
die uitsluitend aan de CO2-emissies van 
die voertuigen gerelateerd mogen zijn.

Or. de

Amendement 98
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 99
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(28) Om de vijf jaar en voor het eerst tegen 
eind 2015 dient de Commissie aan de Raad 
verslag uit te brengen over de toepassing 
van deze richtlijn, waarbij met name het 
minimumniveau van CO2-gerelateerde 
belasting in het licht van de ontwikkeling 
van de marktprijs in de EU van de 
emissierechten, het effect van innovatie en 
technologische ontwikkelingen en de 
rechtvaardiging voor de fiscale 
vrijstellingen en verlagingen die in deze 
richtlijn zijn neergelegd worden 
onderzocht. Dit verslag dient een overzicht 
te bevatten van de bestaande 
belastingbepalingen in bilaterale 
overeenkomsten inzake luchtdiensten. De 
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significant CO2-weglekrisico zal 
regelmatig worden getoetst, met name 
rekening houdend met de beschikbaarheid 
van bekend wordend bewijs.

lijst van bedrijfstakken of deeltakken die 
worden geacht te zijn blootgesteld aan een 
significant CO2-weglekrisico zal 
regelmatig worden getoetst, met name 
rekening houdend met de beschikbaarheid 
van bekend wordend bewijs.

Or. en

Motivering

Via haar voorstel verslag te doen van de motieven voor belastingvrijstelling voor brandstof 
die wordt gebruikt in de lucht- en zeevaart, geeft de Commissie impliciet toe dat deze 
problemen opleveren en schuift ze de oplossing van deze kwestie tegelijkertijd op de lange 
baan. Het is echter van belang dat er nu iets aan dit probleem wordt gedaan als de EU 
geloofwaardig wil zijn over haar doel het vervoerssysteem in de EU te verduurzamen. 
"Correcte prijsvorming" is een noodzakelijke voorwaarde voor verwezenlijking van dit doel.

Amendement 100
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het beperkte aantal bedrijfstakken en installaties dat aan een weglekrisico is blootgesteld, 
rechtvaardigt geen specifieke wetgeving, maar er zou een inventaris moeten worden 
bijgehouden. De lidstaten zouden elk aangetoond weglekrisico voor energie-intensieve 
industriesectoren ten gevolge van energiebelasting kunnen compenseren door middel van 
staatssteun.

Amendement 101
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Gezien het tempo van de technische en beleidsgerelateerde ontwikkelingen op dit gebied moet 
de Commissie vaker dan om de vijf jaar verslag uitbrengen over de toepassing van deze 
richtlijn, teneinde deze actueel te houden. Deze verslagen moeten ook aan het Europees 
Parlement worden voorgelegd. Binnen het proces van verbetering van de richtlijn moet 
specifiek gekeken worden naar problemen met andere emissies van CO2, bijvoorbeeld NOx. 
Het is belangrijk de milieu-impact van het gebruik van motor- en verwarmingsbrandstoffen 
breed aan te pakken.

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 103
Ivo Strejček
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Aangezien de doelstellingen van de te 
nemen maatregelen, met name het 
verzekeren van de goede werking van de 
interne markt in de context van nieuwe 
eisen op het gebied van energie en milieu, 
niet voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt en derhalve beter op 
uniaal niveau kunnen worden bereikt, 
kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 
5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen 
nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde 
artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel, gaat deze richtlijn 
niet verder dan nodig is om deze 
doelstellingen te verwezenlijken.

Schrappen

Or. en

Amendement 104
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) De Commissi komt vóór 31 
december 2012 met een voorstel tot 
invoering van een minimum 
belastingtarief op nucleaire 
brandstofstaven voor de 
elektriciteitsproductie in de zin van deze 
richtlijn, en houdende toevoeging van 
nucleaire brandstofstaven aan de in deze 
richtlijn genoemde energieproducten. Dit 
laat de vastgelegde plannen voor 
geleidelijke afschaffing in de lidstaten 
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onverlet.

Or. en

Motivering

Bij de herziening van deze richtlijn is de kwestie van nucleaire brandstof buiten beschouwing 
gebleven. Niettemin vormen de externe kosten die met het gebruik van kernenergie zijn 
gemoeid, de mogelijke risico’s in geval van een nucleair ongeval, en het vereiste van gelijke 
concurrentievoorwaarden tussen de verschillende energiebronnen, allemaal redenen voor de 
opneming in de richtlijn van een minimumbelastingtarief op nucleaire brandstofstaven. Dit 
minimum belastingtarief dient overeen te komen met het financiële voordeel dat de 
kernenergie ontleent aan de hogere elektriciteitsprijzen als gevolg van de EU-regeling voor 
de handel in emissierechten.

Amendement 105
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 ter) Uiterlijk zes maanden na 
goedkeuring van onderhavige richtlijn 
brengt de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad verslag uit over de 
voorwaarden waaronder een aantal of alle 
lidstaten overstappen van een systeem 
waarin in het vervoer gebruikte brandstof 
wordt belast aan de hand van de gebruikte 
in plaats van - zoals nu het geval is - de 
ingenomen brandstof. Zo nodig gaat het 
verslag vergezeld van voorstellen tot 
wijziging van de EU-wetgeving en houdt 
het omvattende beoordelingen in van de 
gevolgen voor de belastingsubsidiariteit, 
de uitstoot van broeikasgassen, energie-
onafhankelijkheid en economische groei.

Or. en

Motivering

Teneinde aan het probleem van tanktoerisme het hoofd te bieden, is het de hoogste tijd om de 
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optie te bestuderen van het heffen van belasting op gebruikte brandstof, overeenkomstig het 
Noord-Amerikaanse IFTA-model.

Amendement 106
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Richtlijn 2003/96/EG moet derhalve 
dienovereenkomstig worden gewijzigd,

(32) Richtlijn 2003/96/EG moet derhalve 
worden gewijzigd, indien van toepassing, 
na 2015, rekening houdend met het eerste 
evaluatieverslag van de Commissie, 
waarin aandacht moet worden besteed 
aan de gerechtvaardigde behoeften van de 
lidstaten op het gebied van het heffen van 
belasting op energieproducten en 
elektriciteit,

Or. en

Amendement 107
Olle Ludvigsson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten heffen belasting op 
energieproducten en elektriciteit 
overeenkomstig deze richtlĳn.

1. In deze richtlijn wordt een 
gemeenschappelijke Unieregeling voor de 
belasting op energieproducten en 
elektriciteit vastgelegd.  Hierin worden 
een reeks bindende regels vastgelegd 
waaraan de lidstaten voldoen bij het 
heffen van nationale belasting op deze 
gebieden. Hierin worden een definitie en 
referentiestructuur voor de betrokken 
brandstoffen vastgelegd, alsmede 
minimumbelastingniveaus, beginselen 
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over de wijze waarop de belastingtarieven 
onderling verband zullen houden en 
zullen worden geactualiseerd, een systeem 
voor de coördinatie van de 
energiebelasting binnen de EU-regeling 
voor emissiehandel, een aantal regelingen 
voor de geleidelijke afschaffing en 
vrijstelling, en bepalingen voor de  wijze 
waarop de wetgeving op dit gebied verder 
moet worden uitgebouwd. 

Or. en

Motivering

Een uitgebreider lid 1 met het doel en de inhoud van de richtlijn maakt de hele wetstekst beter 
leesbaar en gemakkelijker te begrijpen.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 1 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten maken onderscheid tussen 
CO2-gerelateerde belasting en algemene 
energieverbruiksbelasting.

2. De lidstaten kunnen onderscheid maken
tussen twee verschillende 
belastingcomponenten: een verplichte 
algemene energieverbruiksbelasting en een 
optionele CO2-gerelateerde belasting.

Or. en

Amendement 109
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 1 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten maken onderscheid tussen 
CO2-gerelateerde belasting en algemene 
energieverbruiksbelasting.

2. De lidstaten maken onderscheid tussen 
CO2-gerelateerde belasting en algemene 
energieverbruiksbelasting, en verschuiven 
de belastingdruk geleidelijk naar de 
minder milieuvriendelijke fossiele 
brandstoffen.

Or. en

Motivering

De belastingdruk moet geleidelijk naar fossiele brandstoffen worden verlegd om de lidstaten 
voldoende tijd te geven voor geplande aanpassingen aan het kader voor belasting van 
energieproducten en elektriciteit. 

Amendement 110
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2003/96/EG 
Artikel 1 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De CO2-gerelateerde belasting wordt 
berekend in EUR/t CO2-emissies, op basis 
van de referentiewaarden van de CO2-
emissiefactor die beschreven worden in 
punt 11 van bijlage I bij Beschikking 
2007/589/EG van de Commissie van 18 
juli 2007 tot vaststelling van richtsnoeren 
voor de monitoring en rapportage van de 
emissies van broeikasgassen 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van 
het Europees Parlement en de Raad. De 
CO2-emissiefactoren die in deze 
beschikking voor biomassa of van 
biomassa gemaakte producten worden 
gespecificeerd zijn in het geval van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
zoals gedefinieerd in artikel 2, onder h) en 

De CO2-gerelateerde belasting op niet van 
biomassa gemaakte brandstoffen wordt 
berekend in EUR/t CO2-emissies, op basis 
van de referentiewaarden van de CO2-
emissiefactor die beschreven worden in 
punt 11 van bijlage I bij Beschikking 
2007/589/EG van de Commissie van 18 
juli 2007 tot vaststelling van richtsnoeren 
voor de monitoring en rapportage van de 
emissies van broeikasgassen 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van 
het Europees Parlement en de Raad. De 
CO2-emissiefactoren die in deze 
beschikking voor biomassa of van 
biomassa gemaakte producten worden 
gespecificeerd zijn enkel van toepassing 
voor zover het betrokken product voldoet 
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i), van Richtlijn 2009/28/EG enkel van 
toepassing voor zover het betrokken 
product voldoet aan de 
duurzaamheidscriteria die zijn neergelegd 
in artikel 17 van Richtlijn 2009/28/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 23 
april 2009 ter bevordering van het gebruik 
van energie uit hernieuwbare bronnen(**). 
Voor zover biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa niet aan deze criteria voldoen, 
passen de lidstaten de referentiewaarde van 
de CO2-emissiefactor toe voor de 
gelijkwaardige verwarmings- of 
motorbrandstof waarvoor in deze richtlijn 
minimumbelastingniveaus zijn 
gespecificeerd.

aan de duurzaamheidscriteria die zijn 
neergelegd in artikel 17 van 
Richtlijn 2009/28/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter 
bevordering van het gebruik van energie 
uit hernieuwbare bronnen. Voor zover 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa niet 
aan deze criteria voldoen, passen de 
lidstaten de referentiewaarde van de CO2-
emissiefactor toe voor de gelijkwaardige 
verwarmings- of motorbrandstof waarvoor 
in deze richtlijn minimumbelastingniveaus 
zijn gespecificeerd. Deze vrijstelling moet 
verder worden beperkt overeenkomstig de 
bepalingen van Richtlijn 2009/28/EG 
inzake CO2-emissiebeperkingen. Dit 
houdt in dat de vrijstelling van CO2 –
belasting voor biobrandstoffen en 
biovloeistoffen die een besparing van de 
broeikasgasuitstoot opleveren van ten 
minste 35 %, slechts mag blijven gelden 
tot eind 2016. Vanaf 2017 wordt de 
grenswaarde 50 % en vanaf 2018 60 %.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten er niet van worden weerhouden een CO2-belasting te heffen op van 
biomassa gemaakte brandstoffen indien deze niet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals 
bedoeld in richtlijn 2009/28/EG.

Amendement 111
Fiona Hall, Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2003/96/EG 
Artikel 1 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De CO2-gerelateerde belasting wordt 
berekend in EUR/t CO2-emissies, op basis 
van de referentiewaarden van de CO2-
emissiefactor die beschreven worden in 

De CO2-gerelateerde belasting op niet van 
biomassa gemaakte brandstoffen wordt 
berekend in EUR/t CO2-emissies, op basis 
van de referentiewaarden van de CO2-



PE475.931v01-00 82/160 AM\883480NL.doc

NL

punt 11 van bijlage I bij Beschikking 
2007/589/EG van de Commissie van 18 
juli 2007 tot vaststelling van richtsnoeren 
voor de monitoring en rapportage van de 
emissies van broeikasgassen 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van 
het Europees Parlement en de Raad. De 
CO2-emissiefactoren die in deze 
beschikking voor biomassa of van 
biomassa gemaakte producten worden 
gespecificeerd zijn in het geval van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
zoals gedefinieerd in artikel 2, onder h) en 
i), van Richtlijn 2009/28/EG enkel van 
toepassing voor zover het betrokken 
product voldoet aan de 
duurzaamheidscriteria die zijn neergelegd 
in artikel 17 van Richtlijn 2009/28/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 23 
april 2009 ter bevordering van het gebruik 
van energie uit hernieuwbare bronnen. 
Voor zover biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa niet aan deze criteria voldoen, 
passen de lidstaten de referentiewaarde van 
de CO2-emissiefactor toe voor de 
gelijkwaardige verwarmings- of 
motorbrandstof waarvoor in deze richtlijn 
minimumbelastingniveaus zijn 
gespecificeerd.

emissiefactor die beschreven worden in 
punt 11 van bijlage I bij Beschikking 
2007/589/EG van de Commissie van 18 
juli 2007 tot vaststelling van richtsnoeren 
voor de monitoring en rapportage van de 
emissies van broeikasgassen 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van 
het Europees Parlement en de Raad. De 
CO2-emissiefactoren die in deze 
beschikking voor biomassa of van 
biomassa gemaakte producten worden 
gespecificeerd zijn enkel van toepassing 
voor zover het betrokken product voldoet 
aan de duurzaamheidscriteria die zijn 
neergelegd in artikel 17 van 
Richtlijn 2009/28/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter 
bevordering van het gebruik van energie 
uit hernieuwbare bronnen. Voor zover 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa niet 
aan deze criteria voldoen, passen de 
lidstaten de referentiewaarde van de CO2-
emissiefactor toe voor de gelijkwaardige
verwarmings- of motorbrandstof waarvoor 
in deze richtlijn minimumbelastingniveaus 
zijn gespecificeerd. Deze vrijstelling moet 
verder worden beperkt overeenkomstig de 
bepalingen van Richtlijn 2009/28/EG, 
waarin wordt bepaald dat de vrijstelling 
van CO2-belasting voor biobrandstoffen 
en vloeibare biomassa die 
broeikasgasemissiebesparingen van 
tenminste 35% opleveren slechts geldt tot 
eind 2016. Vanaf 2017 wordt de 
grenswaarde 50 % en vanaf 2018 60 %.

Or. en

Motivering

Er is geen enkele reden voor de EU om de lidstaten niet toe te staan CO2-belasting op 
brandstoffen op basis van biomassa te heffen. De regels inzake CO2-belasting moeten 
afgestemd worden op de duurzaamheidscriteria van Richtlijn 2009/28/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen.
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Amendement 112
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 1 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De CO2-gerelateerde belasting wordt
berekend in EUR/t CO2-emissies, op basis 
van de referentiewaarden van de CO2-
emissiefactor die beschreven worden in 
punt 11 van bijlage I bij Beschikking 
2007/589/EG van de Commissie van 18 
juli 2007 tot vaststelling van richtsnoeren 
voor de monitoring en rapportage van de 
emissies van broeikasgassen 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van 
het Europees Parlement en de Raad. De 
CO2-emissiefactoren die in deze 
beschikking voor biomassa of van 
biomassa gemaakte producten worden 
gespecificeerd zijn in het geval van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
zoals gedefinieerd in artikel 2, onder h) en 
i), van Richtlijn 2009/28/EG enkel van 
toepassing voor zover het betrokken 
product voldoet aan de 
duurzaamheidscriteria die zijn neergelegd 
in artikel 17 van Richtlijn 2009/28/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 23 
april 2009 ter bevordering van het gebruik 
van energie uit hernieuwbare bronnen. 
Voor zover biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa niet aan deze criteria voldoen, 
passen de lidstaten de referentiewaarde van 
de CO2-emissiefactor toe voor de 
gelijkwaardige verwarmings- of 
motorbrandstof waarvoor in deze richtlijn 
minimumbelastingniveaus zijn 
gespecificeerd.

Indien een optionele CO2-gerelateerde 
component wordt ingevoerd, wordt
belasting berekend in EUR/t CO2-emissies, 
op basis van de referentiewaarden van de 
CO2-emissiefactor die beschreven worden 
in punt 11 van bijlage I bij Beschikking 
2007/589/EG van de Commissie van 18 
juli 2007 tot vaststelling van richtsnoeren 
voor de monitoring en rapportage van de 
emissies van broeikasgassen 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van 
het Europees Parlement en de Raad. De 
CO2-emissiefactoren die in deze 
beschikking voor biomassa of van 
biomassa gemaakte producten worden 
gespecificeerd zijn in het geval van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
zoals gedefinieerd in artikel 2, onder h) en 
i), van Richtlijn 2009/28/EG enkel van 
toepassing voor zover het betrokken 
product voldoet aan de 
duurzaamheidscriteria die zijn neergelegd 
in artikel 17 van Richtlijn 2009/28/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 23 
april 2009 ter bevordering van het gebruik 
van energie uit hernieuwbare bronnen. 
Voor zover biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa niet aan deze criteria voldoen, 
passen de lidstaten de referentiewaarde van 
de CO2-emissiefactor toe voor de 
gelijkwaardige verwarmings- of 
motorbrandstof waarvoor in deze richtlijn 
minimumbelastingniveaus zijn 
gespecificeerd.

Or. en
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Amendement 113
Riikka Manner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 1 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De CO2-gerelateerde belasting wordt 
berekend in EUR/t CO2-emissies, op basis 
van de referentiewaarden van de CO2-
emissiefactor die beschreven worden in 
punt 11 van bijlage I bij Beschikking 
2007/589/EG van de Commissie van 18 
juli 2007 tot vaststelling van richtsnoeren 
voor de monitoring en rapportage van de 
emissies van broeikasgassen 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van 
het Europees Parlement en de Raad. De 
CO2-emissiefactoren die in deze 
beschikking voor biomassa of van 
biomassa gemaakte producten worden 
gespecificeerd zijn in het geval van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
zoals gedefinieerd in artikel 2, onder h) en 
i), van Richtlijn 2009/28/EG enkel van 
toepassing voor zover het betrokken 
product voldoet aan de 
duurzaamheidscriteria die zijn neergelegd 
in artikel 17 van Richtlijn 2009/28/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 23 
april 2009 ter bevordering van het gebruik 
van energie uit hernieuwbare bronnen. 
Voor zover biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa niet aan deze criteria voldoen, 
passen de lidstaten de referentiewaarde van 
de CO2-emissiefactor toe voor de 
gelijkwaardige verwarmings- of 
motorbrandstof waarvoor in deze richtlijn 
minimumbelastingniveaus zijn 
gespecificeerd.

De CO2-gerelateerde belasting wordt 
berekend in EUR/t CO2-emissies, op basis 
van de referentiewaarden van de CO2-
emissiefactor die beschreven worden in 
punt 11 van bijlage I bij Beschikking 
2007/589/EG van de Commissie van 18 
juli 2007 tot vaststelling van richtsnoeren 
voor de monitoring en rapportage van de 
emissies van broeikasgassen 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van 
het Europees Parlement en de Raad. De 
CO2-emissiefactoren die in deze 
beschikking voor van biomassa gemaakte 
producten worden gespecificeerd zijn in 
het geval van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa zoals gedefinieerd in artikel 2, 
onder h) en i), van Richtlijn 2009/28/EG 
enkel van toepassing voor zover het 
betrokken product voldoet aan de 
duurzaamheidscriteria die zijn neergelegd 
in artikel 17 van Richtlijn 2009/28/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 23 
april 2009 ter bevordering van het gebruik 
van energie uit hernieuwbare bronnen. 
Voor zover biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa niet aan deze criteria voldoen, 
passen de lidstaten de referentiewaarde van 
de CO2-emissiefactor toe voor de 
gelijkwaardige verwarmings- of 
motorbrandstof waarvoor in deze richtlijn 
minimumbelastingniveaus zijn 
gespecificeerd.

Or. en



AM\883480NL.doc 85/160 PE475.931v01-00

NL

Motivering

Er bestaan nog geen duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa.

Amendement 114
Riikka Manner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 1 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De algemene energieverbruiksbelasting 
wordt berekend in EUR/GJ op basis van de 
calorische onderwaarde van de 
energieproducten en elektriciteit zoals 
beschreven in bijlage II bij 
Richtlijn 2006/32/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2006 
betreffende energie-efficiëntie bij het 
eindgebruik en energiediensten en 
houdende intrekking van Richtlijn 
93/76/EEG van de Raad. In het geval van 
biomassa of van biomassa gemaakte 
producten zijn de referentiewaarden die 
welke worden beschreven in bijlage III bij 
Richtlijn 2009/28/EG. In het geval van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
zoals gedefinieerd in artikel 2, onder h) en 
i), van Richtlijn 2009/28/EG zijn deze 
referentiewaarden evenwel enkel van 
toepassing voor zover het product voldoet 
aan de in artikel 17 van die richtlijn 
neergelegde duurzaamheidscriteria. In dat 
geval gelden zij zowel voor motor- als voor 
verwarmingsbrandstoffen. Voor zover 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa niet 
aan deze criteria voldoen, passen de 
lidstaten de referentiewaarden toe voor de 
gelijkwaardige verwarmings- of 
motorbrandstof waarvoor in deze richtlijn 
minimumbelastingniveaus zijn 
gespecificeerd.

De algemene energieverbruiksbelasting 
wordt berekend in EUR/GJ op basis van de 
calorische onderwaarde van de 
energieproducten en elektriciteit zoals 
beschreven in bijlage II bij 
Richtlijn 2006/32/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2006 
betreffende energie-efficiëntie bij het 
eindgebruik en energiediensten en 
houdende intrekking van Richtlijn 
93/76/EEG van de Raad In het geval van 
van biomassa gemaakte producten zijn de 
referentiewaarden die welke worden 
beschreven in bijlage III bij 
Richtlijn 2009/28/EG. In het geval van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
zoals gedefinieerd in artikel 2, onder h) en 
i), van Richtlijn 2009/28/EG zijn deze 
referentiewaarden evenwel enkel van 
toepassing voor zover het product voldoet 
aan de in artikel 17 van die richtlijn 
neergelegde duurzaamheidscriteria. In dat 
geval gelden zij zowel voor motor- als voor 
verwarmingsbrandstoffen. Voor zover 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa niet 
aan deze criteria voldoen, passen de 
lidstaten de referentiewaarden toe voor de 
gelijkwaardige verwarmings- of 
motorbrandstof waarvoor in deze richtlijn 
minimumbelastingniveaus zijn 
gespecificeerd.
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Or. en

Motivering

Er bestaan nog geen duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa.

Amendement 115
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Tenzij anders gespecificeerd, zijn de 
bepalingen van deze richtlijn van 
toepassing op CO2-gerelateerde belasting
en op algemene energieverbruiksbelasting.

4. Tenzij anders gespecificeerd, zijn de 
bepalingen van deze richtlijn van 
toepassing op zowel algemene 
energieverbruiksbelasting, als CO2-
gerelateerde belasting, indien een 
dergelijke belastingcomponent op het 
niveau van de lidstaat is geïntroduceerd.

Or. en

Amendement 116
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 1 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Uiterlijk een jaar na de goedkeuring 
van deze richtlijn presenteert de 
Commissie een voorstel houdende 
vaststelling van duurzaamheidscriteria 
voor van biomassa gemaakte producten 
andere dan biobrandstoffen of vloeibare 
biomassa. Wanneer het voorstel is 
goedgekeurd, zijn de referentiewaarden 
van de CO2-emissiesfactoren die in punt 
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11 van bijlage I bij Beschikking 
2007/589/EG van de Commissie zijn 
vastgelegd en de netto calorische 
referentiewaarden die in bijlage III bij 
Richtlijn 2009/28/EG zijn vastgelegd in 
het geval van van biomassa gemaakte 
producten andere dan biobrandstoffen of 
vloeibare biomassa alleen van toepassing 
indien het betrokken product aan de 
nieuwe duurzaamheidscriteria voldoet. 
Indien deze producten niet aan deze 
criteria voldoen, passen de lidstaten de 
referentiewaarde van de CO2-
emissiefactor en netto calorische 
referentiewaarde toe voor de 
gelijkwaardige verwarmings- of 
motorbrandstof waarvoor in deze richtlijn 
minimumbelastingniveaus zijn 
gespecificeerd.

Or. en

Motivering

Duurzaamheidscriteria moeten niet alleen gelden voor biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa, maar ook voor vaste brandstoffen die van biomassa zijn gemaakt. Het is niet 
redelijk om - zoals in het voorstel van de Commissie gebeurt - stelselmatig een preferentiële 
behandeling toe te kennen aan brandstoffen die gemaakt zijn van niet-duurzame vaste 
brandstoffen op basis van biomassa. Aangezien de duurzaamheidslogica voor vaste biomassa 
enerzijds en biobrandstoffen/vloeibare biomassa anderzijds niet precies dezelfde is, dienen er 
specifieke criteria voor vaste biomassa te worden vastgesteld en vervolgens in het kader van 
deze richtlijn te worden toegepast.

Amendement 117
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 2 – lid 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Andere koolwaterstoffen dan die welke 
zijn opgenomen in lid 1 en die bestemd 

Andere koolwaterstoffen dan die welke 
zijn opgenomen in lid 1 en die bestemd 
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zĳn voor gebruik, worden aangeboden 
voor verkoop of worden gebruikt voor 
verwarmingsdoeleinden, worden 
overeenkomstig artikel 1, leden 2 en 3, 
belast tegen de belastingniveaus van het 
gelĳkwaardige energieproduct. Deze 
alinea is niet van toepassing op turf.

zĳn voor gebruik, worden aangeboden 
voor verkoop of worden gebruikt voor 
verwarmingsdoeleinden, worden 
overeenkomstig artikel 1, leden 2 en 3, 
belast tegen de belastingniveaus van het 
gelĳkwaardige energieproduct.

Or. en

Motivering

Alle energieproducten moeten op coherente wijze worden benaderd.

Amendement 118
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 2 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

CO2-gerelateerde belasting is, onder 
voorbehoud van artikel 14, lid 1, onder d), 
van deze richtlijn, van toepassing op 
gebruik van energieproducten dat 
aanleiding geeft tot kooldioxide-emissies 
uit installaties als gedefinieerd in artikel 3, 
onder e), van Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 
oktober 2003 tot vaststelling van een 
regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad(*), 
ongeacht of deze installaties de in bijlage I 
bij die richtlijn vermelde grenswaarden 
bereiken.

Optionele CO2-gerelateerde belasting is, 
onder voorbehoud van artikel 14, lid 1, 
onder d), van deze richtlijn, van toepassing 
op gebruik van energieproducten dat 
aanleiding geeft tot kooldioxide-emissies 
uit installaties als gedefinieerd in artikel 3, 
onder e), van Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 
oktober 2003 tot vaststelling van een 
regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad(*), 
ongeacht of deze installaties de in bijlage I 
bij die richtlijn vermelde grenswaarden 
bereiken.

Or. en
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Amendement 119
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 2 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten zien erop toe dat de 
directe en indirecte vormen van gebruik 
van energieproducten in installaties in de 
zin van Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 
oktober 2003 dan wel de directe en 
indirecte vormen van gebruik van 
energieproducten in installaties die belast 
worden in het kader van de nationale 
CO2-beperkingsmaatregelen, niet aan 
dubbele belastingheffing of dubbele 
regelgeving worden onderworpen. 

Or. de

Amendement 120
Riikka Manner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– duaal gebruik van energieproducten – energie-intensieve industrie en duaal 
gebruik van energieproducten

Or. en

Motivering

Het is wenselijk in de richtlijn te specificeren dat ze niet van toepassing is op de energie-
intensieve industrie, waarmee wordt gewaarborgd dat de richtlijn alle energie-intensieve 
sectoren gelijk behandelt.
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Amendement 121
Werner Langen, Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 3 – letter b – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- afvalstoffen die als 
vervangingsbrandstof worden gebruikt 
dan wel thermisch worden benut in de zin 
van artikel 3, punt 15, juncto bijlage II R1 
van Richtlijn 2008/98/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 19 
november 2008 betreffende afvalstoffen 
en tot intrekking van bepaalde richtlijnen.

Or. de

Motivering

Het heffen van een energiebelasting op afvalstoffen die thermisch worden benut, d.w.z. 
waarvan de bij verbranding vrijgekomen energie-inhoud op een nuttige manier wordt 
gebruikt, zodat zij fossiele brandstoffen kunnen vervangen en aldus op hulpbronnen helpen 
besparen, druist in tegen het streven naar hulpbronnenefficiëntie en tegen de richtsnoeren van 
afvalkaderrichtlijn 2008/98/EG.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter a
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 4 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ten aanzien van CO2-gerelateerde 
belasting, in overeenstemming met de 
tweede alinea van artikel 1, lid 2, op het 
tĳdstip van uitslag tot verbruik;

(a) ten aanzien van optionele CO2-
gerelateerde belasting, in overeenstemming 
met de tweede alinea van artikel 1, lid 2, op 
het tĳdstip van uitslag tot verbruik;
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Or. en

Amendement 123
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de vrijstellingen, 
differentiaties en verlagingen waarin deze 
richtlijn voorziet, zorgen de lidstaten 
ervoor dat voor zover in bijlage I gelijke 
minimumbelastingniveaus zijn neergelegd 
met betrekking tot een bepaald gebruik, 
gelijke belastingniveaus worden 
vastgesteld voor producten die voor dat 
doel worden gebruikt. Onverminderd 
artikel 15, lid 1, i), is een en ander voor 
motorbrandstoffen waarvan sprake in 
bijlage I.A. van toepassing met ingang 
van 1 januari 2023.

Schrappen

Voor de toepassing van de eerste alinea 
wordt elk gebruik waarvoor in de bijlagen 
I.A., I.B. en I.C. een 
minimumbelastingniveau wordt 
vastgesteld, als één gebruik beschouwd.

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 4 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de vrijstellingen, 
differentiaties en verlagingen waarin deze 
richtlijn voorziet, zorgen de lidstaten 
ervoor dat voor zover in bijlage I gelijke 
minimumbelastingniveaus zijn neergelegd 
met betrekking tot een bepaald gebruik, 
gelijke belastingniveaus worden 
vastgesteld voor producten die voor dat 
doel worden gebruikt. Onverminderd 
artikel 15, lid 1, i), is een en ander voor 
motorbrandstoffen waarvan sprake in 
bijlage I.A. van toepassing met ingang 
van 1 januari 2023.

Schrappen

Voor de toepassing van de eerste alinea 
wordt elk gebruik waarvoor in de bijlagen 
I.A., I.B. en I.C. een 
minimumbelastingniveau wordt 
vastgesteld, als één gebruik beschouwd.

Or. en

Amendement 125
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de vrijstellingen, 
differentiaties en verlagingen waarin deze 
richtlijn voorziet, zorgen de lidstaten 
ervoor dat voor zover in bijlage I gelijke 
minimumbelastingniveaus zijn neergelegd 
met betrekking tot een bepaald gebruik, 
gelijke belastingniveaus worden 
vastgesteld voor producten die voor dat 
doel worden gebruikt. Onverminderd 
artikel 15, lid 1, i), is een en ander voor 
motorbrandstoffen waarvan sprake in 
bijlage I.A. van toepassing met ingang 

Schrappen
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van 1 januari 2023.

Or. de

Amendement 126
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de vrijstellingen, 
differentiaties en verlagingen waarin deze 
richtlijn voorziet, zorgen de lidstaten 
ervoor dat voor zover in bijlage I gelijke 
minimumbelastingniveaus zijn neergelegd 
met betrekking tot een bepaald gebruik, 
gelijke belastingniveaus worden 
vastgesteld voor producten die voor dat 
doel worden gebruikt. Onverminderd 
artikel 15, lid 1, i), is een en ander voor 
motorbrandstoffen waarvan sprake in 
bijlage I.A. van toepassing met ingang 
van 1 januari 2023.

Schrappen

Or. en

Amendement 127
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de vrijstellingen, 
differentiaties en verlagingen waarin deze 
richtlijn voorziet, zorgen de lidstaten 
ervoor dat voor zover in bijlage I gelijke 

3. Onverminderd de vrijstellingen, 
differentiaties en verlagingen waarin deze 
richtlijn voorziet, zorgen de lidstaten 
ervoor dat voor zover in bijlage I gelijke 
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minimumbelastingniveaus zijn neergelegd 
met betrekking tot een bepaald gebruik, 
gelijke belastingniveaus worden 
vastgesteld voor producten die voor dat 
doel worden gebruikt. Onverminderd 
artikel 15, lid 1, i), is een en ander voor 
motorbrandstoffen waarvan sprake in 
bijlage I.A. van toepassing met ingang van 
1 januari 2023.

minimumbelastingniveaus zijn neergelegd 
met betrekking tot een bepaald gebruik, 
gelijke belastingniveaus worden 
vastgesteld voor producten die voor dat 
doel worden gebruikt. Onverminderd 
artikel 15, lid 1, i), is deze verplichting
voor motorbrandstoffen waarvan sprake in 
bijlage I.A. volledig van toepassing met 
ingang van 1 januari 2028 en zij wordt 
vervolgens algemeen ingevoerd in twee 
stappen:.
(a) met ingang van 1 januari 2018 zorgen 
de lidstaten ervoor dat de nationale 
minimumniveaus voor elke afzonderlijke 
motorbrandstof niet meer dan 20% lager 
ligt dan die voor enige andere 
motorbrandstof;
(b) met ingang van 1 januari 2023 zorgen 
de lidstaten ervoor dat een gelijk niveau 
van CO2-gerelateerde belasting wordt 
vastgesteld voor alle motorbrandstoffen 
en dat het nationale minimumniveau van 
de algemene belasting op energieverbruik 
voor elke afzonderlijke motorbrandstof 
niet meer dan 10% lager ligt dan die voor 
elke andere motorbrandstof.

Or. en

Motivering

Hoewel het brandstofneutraliteitsbeginsel een goed beginsel is, zou de volledige toepassing 
ervan - middels verhoging van de relatieve belasting op diesel - op korte termijn 
problematisch zijn voor een auto-industrie die een haar emissiereductiestratgie voor een 
groot deel heeft gebaseerd op dieselmotoren met een hoge brandstofefficiëntie. De einddatum 
van 2023 voor motorbrandstoffen moet derhalve worden vervangen door een procedure voor 
geleidelijke invoering die tot volledige neutraliteit in 2028 leidt. Dit stelt autoproducenten in 
staat hun strategie op rationale wijze aan te passen.

Amendement 128
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
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Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de vrijstellingen, 
differentiaties en verlagingen waarin deze 
richtlijn voorziet, zorgen de lidstaten 
ervoor dat voor zover in bijlage I gelijke 
minimumbelastingniveaus zijn neergelegd 
met betrekking tot een bepaald gebruik, 
gelijke belastingniveaus worden 
vastgesteld voor producten die voor dat 
doel worden gebruikt. Onverminderd 
artikel 15, lid 1, i), is een en ander voor 
motorbrandstoffen waarvan sprake in 
bijlage I.A. van toepassing met ingang van 
1 januari 2023.

3. Onverminderd de vrijstellingen, 
differentiaties en verlagingen waarin deze 
richtlijn voorziet, zorgen de lidstaten 
ervoor dat voor zover in bijlage I gelijke 
minimumbelastingniveaus zijn neergelegd 
met betrekking tot een bepaald gebruik, 
gelijke belastingniveaus worden 
vastgesteld voor producten die voor dat 
doel worden gebruikt. Onverminderd 
artikel 15, lid 1, i), is een en ander voor 
motorbrandstoffen waarvan sprake in 
bijlage I.A. van toepassing met ingang van 
1 januari 2028.

Or. nl

Amendement 128
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de vrijstellingen, 
differentiaties en verlagingen waarin deze 
richtlijn voorziet, zorgen de lidstaten 
ervoor dat voor zover in bijlage I gelijke 
minimumbelastingniveaus zijn neergelegd 
met betrekking tot een bepaald gebruik, 
gelijke belastingniveaus worden 
vastgesteld voor producten die voor dat 
doel worden gebruikt. Onverminderd 
artikel 15, lid 1, i), is een en ander voor 
motorbrandstoffen waarvan sprake in 
bijlage I.A. van toepassing met ingang van 
1 januari 2023.

3. Onverminderd de vrijstellingen, 
differentiaties en verlagingen waarin deze 
richtlijn voorziet, zorgen de lidstaten 
ervoor dat voor zover in bijlage I gelijke 
minimumbelastingniveaus zijn neergelegd 
met betrekking tot een bepaald gebruik, 
gelijke belastingniveaus worden 
vastgesteld voor producten die voor dat 
doel worden gebruikt. Onverminderd 
artikel 15, lid 1, i), is een en ander voor 
motorbrandstoffen waarvan sprake in 
bijlage I.A. van toepassing met ingang van 
1 januari 2028.

Or. nl
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Amendement 129
Rovana Plumb

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de vrijstellingen, 
differentiaties en verlagingen waarin deze 
richtlijn voorziet, zorgen de lidstaten 
ervoor dat voor zover in bijlage I gelijke 
minimumbelastingniveaus zijn neergelegd 
met betrekking tot een bepaald gebruik, 
gelijke belastingniveaus worden 
vastgesteld voor producten die voor dat 
doel worden gebruikt. Onverminderd 
artikel 15, lid 1, i), is een en ander voor 
motorbrandstoffen waarvan sprake in 
bijlage I.A. van toepassing met ingang van 
1 januari 2023.

3. Onverminderd de vrijstellingen, 
differentiaties en verlagingen waarin deze 
richtlijn voorziet, zorgen de lidstaten 
ervoor dat voor zover in bijlage I gelijke 
minimumbelastingniveaus zijn neergelegd 
met betrekking tot een bepaald gebruik, 
gelijke belastingniveaus worden 
vastgesteld voor producten die voor dat 
doel worden gebruikt. Onverminderd 
artikel 15, lid 1, i), is een en ander voor 
motorbrandstoffen waarvan sprake in 
bijlage I.A. van toepassing met ingang van 
1 januari 2028.

Or. en

Motivering

Hoewel het brandstofneutraliteitsbeginsel een goed beginsel is, zou de volledige toepassing 
ervan - middels verhoging van de relatieve belasting op diesel - op korte termijn 
problematisch zijn voor een auto-industrie die een haar emissiereductiestratgie voor een 
groot deel heeft gebaseerd op dieselmotoren met een hoge brandstofefficiëntie. Dit stelt 
autoproducenten in staat hun strategie op rationale wijze aan te passen.

Amendement 130
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1



AM\883480NL.doc 97/160 PE475.931v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de vrijstellingen, 
differentiaties en verlagingen waarin deze 
richtlijn voorziet, zorgen de lidstaten 
ervoor dat voor zover in bijlage I gelijke 
minimumbelastingniveaus zijn neergelegd 
met betrekking tot een bepaald gebruik, 
gelijke belastingniveaus worden 
vastgesteld voor producten die voor dat 
doel worden gebruikt. Onverminderd 
artikel 15, lid 1, i), is een en ander voor 
motorbrandstoffen waarvan sprake in 
bijlage I.A. van toepassing met ingang van 
1 januari 2023.

3. Onverminderd de vrijstellingen, 
differentiaties en verlagingen waarin deze 
richtlijn voorziet, zorgen de lidstaten 
ervoor dat voor zover in bijlage I gelijke 
minimumbelastingniveaus zijn neergelegd 
met betrekking tot een bepaald gebruik, 
gelijke belastingniveaus worden 
vastgesteld voor producten die voor dat 
doel worden gebruikt. Onverminderd 
artikel 15, lid 1, i), is een en ander voor 
motorbrandstoffen waarvan sprake in 
bijlage I.A. van toepassing uiterlijk met 
ingang van 1 januari 2023.

Or. en

Motivering

Technische neutraliteit is een van de cruciale kostenefficiënte stimulansen voor de 
energie-efficiëntie en de verminderingen van CO2-emissies, en dit beginsel zou derhalve zo 
spoedig mogelijk van toepassing moeten zijn, waarbij de uiteenlopende situatie in de lidstaten 
geëerbiedigd worden.

Amendement 131
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de vrijstellingen, 
differentiaties en verlagingen waarin deze 
richtlijn voorziet, zorgen de lidstaten 
ervoor dat voor zover in bijlage I gelijke 
minimumbelastingniveaus zijn neergelegd 
met betrekking tot een bepaald gebruik, 
gelijke belastingniveaus worden 
vastgesteld voor producten die voor dat 
doel worden gebruikt. Onverminderd 
artikel 15, lid 1, i), is een en ander voor 

3. Onverminderd de vrijstellingen, 
differentiaties en verlagingen waarin deze 
richtlijn voorziet, zorgen de lidstaten 
ervoor dat voor zover in deze richtlijn voor 
hetzij fossiele en niet-fossiele, hetzij 
energieproducten die binnen een van deze 
categorieën vallen gelijke 
minimumbelastingniveaus zijn neergelegd 
met betrekking tot een bepaald gebruik, 
gelijke minimumbelastingniveaus worden 
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motorbrandstoffen waarvan sprake in 
bijlage I.A. van toepassing met ingang van 
1 januari 2023.

vastgesteld voor producten die binnen een 
van deze categorieën vallen die voor dat 
doel worden gebruikt. Onverminderd 
artikel 15, lid 1, i), is een en ander voor 
motorbrandstoffen waarvan sprake in 
bijlage I.A. van toepassing met ingang van 
1 januari 2023.

Or. en

Motivering

Dit verduidelijkt dat de in deze richtlijn voor fossiele en niet-fossiele brandstoffen vastgelegde 
minimumbelastingniveaus als minimumbelastingniveaus in de nationale wetgevingen van de 
lidstaten moeten worden omgezet.

Amendement 132
Riikka Manner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de vrijstellingen, 
differentiaties en verlagingen waarin deze 
richtlijn voorziet, zorgen de lidstaten 
ervoor dat voor zover in bijlage I gelijke 
minimumbelastingniveaus zijn neergelegd 
met betrekking tot een bepaald gebruik, 
gelijke belastingniveaus worden 
vastgesteld voor producten die voor dat 
doel worden gebruikt. Onverminderd 
artikel 15, lid 1, i), is een en ander voor 
motorbrandstoffen waarvan sprake in 
bijlage I.A. van toepassing met ingang van 
1 januari 2023.

3. Onverminderd de vrijstellingen, 
differentiaties en verlagingen waarin deze 
richtlijn voorziet, zorgen de lidstaten 
ervoor dat voor zover in bijlage I gelijke 
minimumbelastingniveaus zijn neergelegd 
met betrekking tot een bepaald gebruik, 
gelijke belastingniveaus worden
vastgesteld voor producten die voor dat 
doel worden gebruikt. Onverminderd 
artikel 15, lid 1, i), is een en ander voor 
motorbrandstoffen waarvan sprake in 
bijlage I.A. van toepassing met ingang van 
1 januari 2023. De in artikel 7 bedoelde 
uitzonderingen moeten niet gelden voor 
commercieel vervoer.

Or. en
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Motivering

De mogelijkheid voor de lidstaten om op commercieel gebruik van gasolie als motorbrandstof 
een lager belastingsniveau toe te passen dan op niet-commercieel gebruik moet gehandhaafd 
worden.

Amendement 133
Gianluca Susta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoe dan ook kunnen de lidstaten – in 
afwachting van de tegen 2023 door de 
Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement voor te leggen evaluatie van de 
stand van de uitvoering van de bepalingen 
van deze richtlijn – afwijken van de 
eventuele verhoging van de minimale 
belastingniveaus voor in bijlage I, tabel A, 
vermelde motorbrandstoffen zoals 
aardgas en biomethaan, mede gelet op de 
doelstellingen in de sfeer van energie-, 
industrie- en milieubeleid.

Or. it

Amendement 134
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 4 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de eerste alinea 
wordt elk gebruik waarvoor in de bijlagen 
I.A., I.B. en I.C. een 

Schrappen
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minimumbelastingniveau wordt 
vastgesteld, als één gebruik beschouwd.

Or. en

Amendement 135
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 4 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat aardgas en biomethaan als 
motorbrandstof betreft, moeten hogere 
minimumniveaus van algemene 
energieverbruiksbelasting alleen worden 
toegepast na een beoordeling, ten laatste 
in 2023, van de implementatie van de 
bepalingen van deze richtlijn inzake het 
belastingniveau voor aardgas in het 
wegvervoer. Bij deze beoordeling moet 
onder andere worden gekeken naar de 
grotere beschikbaarheid van aardgas en 
biomethaan, de uitbreiding van het 
netwerk van tankstation in Europa, het 
marktaandeel van auto's die op aardgas 
rijden in Europa, de innovatie en 
technologische ontwikkelingen op het 
gebied van biomethaan als brandstof in de 
vervoerssector en de daadwerkelijke 
waarde van het minimumbelastingniveau.

Or. en

Motivering

Aardgas en biomethaan kunnen zonder enige beperking op vermenging (vanwege het feit dat 
ze dezelfde moleculaire samenstelling hebben) worden gebruikt in bestaande 
interneverbrandingsmotoren. De ontwikkeling ervan is gekoppeld aan die van 
aardgasvoertuigen en derhalve aan een gunstige fiscale behandeling die gericht is op de 
uitbouw van infrastructuurvoorziening waar biomethaan kan worden getankt. Methaan, het 
beschikbare alternatief voor van olie afgeleide brandstoffen, heeft zeer lage emissies van 
koolwaterstoffen andere dan methaan, fijne deeltjes en NOx, hetgeen de luchtkwaliteit in 
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steden ten goede komt, en een gereduceerde geluidsbelasting en uitstoot van CO2.

Amendement 136
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 4 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in deze richtlijn neergelegde 
minimumniveaus van algemene 
energieverbruiksbelasting worden met 
ingang van 1 juli 2016 om de drie jaar 
aangepast om rekening te houden met de 
wijzigingen van het geharmoniseerde 
indexcijfer van consumptieprijzen 
exclusief energie en onbewerkte 
voedingsmiddelen, zoals gepubliceerd 
door Eurostat. De Commissie maakt de 
resulterende minimumbelastingniveaus 
bekend in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Schrappen

Or. de

Amendement 137
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 4 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in deze richtlijn neergelegde 
minimumniveaus van algemene 
energieverbruiksbelasting worden met 
ingang van 1 juli 2016 om de drie jaar 
aangepast om rekening te houden met de 
wijzigingen van het geharmoniseerde 

Schrappen
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indexcijfer van consumptieprijzen 
exclusief energie en onbewerkte 
voedingsmiddelen, zoals gepubliceerd 
door Eurostat. De Commissie maakt de 
resulterende minimumbelastingniveaus 
bekend in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Or. en

Amendement 138
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 4 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in deze richtlijn neergelegde 
minimumniveaus van algemene 
energieverbruiksbelasting worden met 
ingang van 1 juli 2016 om de drie jaar 
aangepast om rekening te houden met de 
wijzigingen van het geharmoniseerde 
indexcijfer van consumptieprijzen 
exclusief energie en onbewerkte 
voedingsmiddelen, zoals gepubliceerd 
door Eurostat. De Commissie maakt de 
resulterende minimumbelastingniveaus 
bekend in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Schrappen

Or. en

Amendement 139
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 4 – lid 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in deze richtlijn neergelegde 
minimumniveaus van algemene 
energieverbruiksbelasting worden met 
ingang van 1 juli 2016 om de drie jaar 
aangepast om rekening te houden met de 
wijzigingen van het geharmoniseerde 
indexcijfer van consumptieprijzen 
exclusief energie en onbewerkte 
voedingsmiddelen, zoals gepubliceerd door 
Eurostat. De Commissie maakt de 
resulterende minimumbelastingniveaus 
bekend in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

4. De in deze richtlijn neergelegde 
minimumniveaus van algemene 
energieverbruiksbelasting worden met 
ingang van 1 juli 2016 om de drie jaar 
aangepast om rekening te houden met de 
wijzigingen van het geharmoniseerde 
indexcijfer van consumptieprijzen 
exclusief energie en onbewerkte 
voedingsmiddelen, zoals gepubliceerd door 
Eurostat.

Or. en

Motivering

Dit gedeelte moet worden geschrapt om de tekst in overeenstemming te brengen met andere 
wijzigingen die voor dit lid worden voorgesteld.

Amendement 140
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 4 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in deze richtlijn neergelegde 
minimumniveaus van algemene 
energieverbruiksbelasting worden met 
ingang van 1 juli 2016 om de drie jaar 
aangepast om rekening te houden met de 
wijzigingen van het geharmoniseerde 
indexcijfer van consumptieprijzen 
exclusief energie en onbewerkte 
voedingsmiddelen, zoals gepubliceerd door 
Eurostat. De Commissie maakt de 
resulterende minimumbelastingniveaus 
bekend in het Publicatieblad van de 

4. De in deze richtlijn neergelegde 
minimumniveaus van algemene 
energieverbruiksbelasting worden om de 
vijf jaar aangepast middels een besluit van 
de Raad op basis van aanbevelingen van 
de Commissie en na terdege raadpleging 
van het Parlement en de relevante 
betrokken actoren om rekening te houden 
met de wijzigingen van het 
geharmoniseerde indexcijfer van 
consumptieprijzen exclusief energie en 
onbewerkte voedingsmiddelen, zoals 
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Europese Unie. gepubliceerd door Eurostat. De Commissie 
maakt de resulterende herziene 
minimumbelastingniveaus bekend in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Or. en

Motivering

De minimumniveaus van algemene energieverbruiksbelasting moeten om de vijf jaar worden 
getoetst, d.w.z. een keer per zittingsperiode van het Europees Parlement.

Amendement 141
Riikka Manner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 4 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in deze richtlijn neergelegde 
minimumniveaus van algemene 
energieverbruiksbelasting worden met 
ingang van 1 juli 2016 om de drie jaar 
aangepast om rekening te houden met de 
wijzigingen van het geharmoniseerde 
indexcijfer van consumptieprijzen 
exclusief energie en onbewerkte 
voedingsmiddelen, zoals gepubliceerd door 
Eurostat. De Commissie maakt de 
resulterende minimumbelastingniveaus 
bekend in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

4. De in deze richtlijn neergelegde 
minimumniveaus van algemene 
energieverbruiksbelasting worden met 
ingang van 1 juli 2016 om de zes jaar 
aangepast om rekening te houden met de 
wijzigingen van het geharmoniseerde 
indexcijfer van consumptieprijzen 
exclusief energie en onbewerkte 
voedingsmiddelen, zoals gepubliceerd door 
Eurostat. De Commissie maakt de 
resulterende minimumbelastingniveaus 
bekend in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Or. en

Motivering

Aanpassing om de drie jaar is een te grote belasting. De aanpassingsfrequentie moet worden 
verlaagd.
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Amendement 142
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 4 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De minimumniveaus worden automatisch 
aangepast, door het verhogen of verlagen 
van het basisbedrag in euro met de 
procentuele wijziging van dat indexcijfer 
gedurende de drie voorgaande 
kalenderjaren. Indien de procentuele 
wijziging sinds de laatste aanpassing 
minder dan 0,5% bedraagt, vindt geen 
aanpassing plaats."

Schrappen

Or. en

Motivering

De minimumbelastingniveaus moeten niet automatisch worden aangepast. Elke aanpassing 
moet altijd gebaseerd zijn op een besluit van de Raad.

Amendement 143
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 4 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De minimumniveaus worden automatisch 
aangepast, door het verhogen of verlagen 
van het basisbedrag in euro met de 
procentuele wijziging van dat indexcijfer 
gedurende de drie voorgaande 
kalenderjaren. Indien de procentuele 
wijziging sinds de laatste aanpassing 
minder dan 0,5% bedraagt, vindt geen 
aanpassing plaats."

Schrappen
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Or. en

Amendement 144
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 4 – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het minimumniveau van 
CO2-gerelateerde belasting zoals 
vastgelegd in deze richtlijn wordt om de 
drie jaar, met ingang van 1 juli 2016, 
aangepast aan het hoogste van de 
volgende twee tarieven:
(a) de huidige reële waarde van het 
CO2-basisniveau, berekend door het 
basisbedrag in euro te verhogen of te 
verlagen met de procentuele wijziging in 
de voorafgaande drie kalenderjaren in de 
geharmoniseerde index van de 
consumptieprijzen, met uitzondering van 
energie en onverwerkte 
voedingsmiddelen, zoals gepubliceerd 
door Eurostat, of 
(b) de gemiddelde CO2-prijs in de 
EU-regeling voor emissiehandel in de aan 
de aanpassing voorafgaande periode van 
18 maanden, berekend overeenkomstig 
een formule die door de Commissie nader 
gespecificeerd dient te worden op basis 
van het in artikel 29 bedoelde verslag van 
2015.
Er vindt geen aanpassing plaats, indien de 
verandering sedert de laatste aanpassing, 
in het licht van de evolutie van deze beide 
tarieven, lager dan 0,5% zou liggen.

Or. en
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Motivering

Dit mechanisme bestaat uit twee delen. Ten eerste zorgt indexering ervoor dat het 
minimumtarief voor CO2 niet wordt uitgehold in reële termen. Aangezien de gekozen index 
expressis verbis geen energieproducten omvat, worden inflatieproblemen voorkomen. Ten 
tweede worden gelijke randvoorwaarden voor CO2 gecreëerd tussen energiebelasting en de 
EU-regeling voor handel in emissierechten. Het minimumtarief in deze richtlijn is 
logischerwijs gekoppeld aan het CO2-prijssignaal in de EU-regeling voor handel in 
emissierechten. Met dit mechanisme wordt gekomen tot stevige, voorspelbare en billijke 
stimulansen voor het aanpakken van CO2-emissies in alle maatschappelijke sectoren. 

Amendement 145
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 4 – lid 4 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Unie besluit dat de niveaus 
van de broeikasgasemissies tegen 2020 
met meer dan 20% verlaagd moeten 
worden in vergelijking met de in 1990 
bereikte niveaus, dient de Commissie 
uiterlijk drie maanden nadat een dergelijk 
besluit is genomen een verslag in over de 
vraag welke aanpassingen in deze 
richtlijn raadzaam zijn voor de 
verwezenlijking van de nieuwe 
doelstellingen. De Raad neemt uiterlijk 
zes maanden na de publicatie van dat 
verslag een besluit over de wijze waarop 
het CO2-basisniveau aan de nieuwe 
omstandigheden moet worden aangepast.

Or. en

Motivering

Indien de doelstellingen voor het reduceren van de broeikasgasemissies naar boven worden 
bijgesteld, moet dat zonder vertraging tot uitdrukking komen in deze richtlijn middels een 
passende verhoging van het CO2-basisniveau. Het is niet logisch belasting uit te sluiten van 
de verplichting een bijdrage te leveren aan het verwezenlijken van de nieuwe doelstellingen.
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Amendement 146
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 4 – lid 4 – alinea 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie maakt de resulterende 
minimumtarieven van de algemene 
energieverbruiksbelasting en de 
C02-belasting bekend in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Or. en

Motivering

Kleine aanpassing om de tekst te doen aansluiten op andere aan dit punt voorgestelde 
wijzigingen.

Amendement 147
Riikka Manner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Article 5 – indent 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de volgende vormen van gebruik: 
plaatselijk openbaar personenvervoer 
(exclusief taxi's), afvalinzameling, 
strijdkrachten en overheidsadministraties, 
gehandicapten, ziekenauto's;"

– voor de volgende vormen van gebruik: 
plaatselijk openbaar personenvervoer 
(taxi's uitgesloten), afvalinzameling, 
strijdkrachten en overheidsadministraties, 
gehandicapten, ziekenauto's;

Or. en
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Amendement 148
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 5 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de volgende vormen van gebruik: 
plaatselijk openbaar personenvervoer 
(exclusief taxi's), afvalinzameling, 
strijdkrachten en overheidsadministraties, 
gehandicapten, ziekenauto's;"

– voor de volgende vormen van gebruik: 
plaatselijk openbaar personenvervoer 
(exclusief taxi's die rijden op van olie 
afgeleide motorbrandstoffen), 
afvalinzameling, strijdkrachten en 
overheidsadministraties, gehandicapten, 
ziekenauto's;

Or. en

Motivering

Aardgas/biomethaan is het alternatief voor van olie afgeleide brandstoffen en heeft ongekend 
lage emissies van toxische of carcinogene stoffen, nauwelijks emissies van fijne deeltjes, geen 
emissies van reactieve koolwaterstoffen en gereduceerde NOx-emissies, alsmede een 
gereduceerde lawaaiproductie, hetgeen het een ideale motorbrandstof voor het stadsmilieu 
maakt. In het rapport van de Expert Group of Future Transport Fuels van 25 januari 2011 
staat dat methaan moet worden bevorderd als een van de belangrijkste alternatieve 
brandstoffen voor het stadsvervoer.

Amendement 149
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 5 – streepje 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de volgende vormen van gebruik: 
plaatselijk openbaar personenvervoer 
(exclusief taxi's), afvalinzameling, 
strijdkrachten en overheidsadministraties, 
gehandicapten, ziekenauto's;

– voor de volgende vormen van gebruik: 
plaatselijk openbaar personenvervoer 
(exclusief taxi's), afvalinzameling, 
strijdkrachten en overheidsadministraties, 
gehandicapten, ziekenauto's, 
brandweerauto's en politie-auto's;
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Or. en

Motivering

De lidstaten kunnen ook voor brandweer- en politie-auto's gedifferentieerde belastingtarieven 
gebruiken.

Amendement 150
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met ingang van 1 januari 2013, vanaf 1 
januari 2015 en vanaf 1 januari 2018 
worden de minimumbelastingniveaus voor 
motorbrandstoffen vastgesteld zoals 
beschreven in bijlage I.A.

De Raad besluit, aan de hand van een 
verslag en een voorstel van de Commissie 
en na raadpleging van het Europees 
Parlement, met eenparigheid van 
stemmen over de 
minimumbelastingniveaus voor 
motorbrandstoffen.

Or. en

Motivering

De minimumbelastingniveaus voor motorbrandstoffen moeten door de Raad middels een met 
eenparigheid genomen besluit worden vastgesteld.

Amendement 151
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 7 – lid 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen, tot 1 januari 2023, 
onderscheid maken tussen commerciële 
en niet-commerciële aanwending van 
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gasolie gebruikt voor voortbeweging, op 
voorwaarde dat de communautaire 
minimumbelastingniveaus gerespecteerd 
worden.
Onder commerciële gasolie gebruikt voor 
voortbeweging wordt verstaan gasolie 
gebruikt voor voortbeweging voor 
onderstaande doeleinden:
a) het vervoer van goederen voor eigen 
rekening of voor rekening van derden met 
een motorvoertuig of een samenstel van 
voertuigen dat uitsluitend bestemd is voor 
het goederenvervoer over de weg met een 
maximum toegelaten laadvermogen van 
7,5 ton of meer ;
b) het vervoer van personen, geregeld of 
occasioneel, met een motorvoertuig van 
de categorieën M2 en M3 zoals 
omschreven in Richtlijn 70/156/EEG van 
de Raad van 6 februari 1970 inzake de 
onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen van de lidstaten betreffende 
de goedkeuring van motorvoertuigen en 
aanhangwagens daarvan.

Or. nl

Motivering

De mogelijkheid voor lidstaten om op commercieel gebruik van gasolie als motorbrandstof 
een lager belastingsniveau toe te passen moet afgebouwd worden. Om het de 
transportbedrijven mogelijk te maken zich aan het nieuwe belastingssysteem aan te passen, in 
een overgangsperiode tot 2023 noodzakelijk.

Amendement 151
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2003/96/EG
Article 7 – paragraph 2 (new)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen tot 1 januari 2023 een 
onderscheid maken tussen commerciële 
en niet-commerciële aanwending van 
gasolie gebruikt voor voortbeweging, op 
voorwaarde dat de communautaire 
minimumbelastingniveaus gerespecteerd 
worden.
Onder commerciële gasolie gebruikt voor 
voortbeweging wordt verstaan gasolie 
gebruikt voor voortbeweging voor 
onderstaande doeleinden:
a) het vervoer van goederen voor eigen 
rekening of voor rekening van derden met 
een motorvoertuig of een samenstel van 
voertuigen dat uitsluitend bestemd is voor 
het goederenvervoer over de weg met een 
maximum toegelaten laadvermogen van 
7,5 ton of meer;
b) het vervoer van personen, geregeld of 
occasioneel, met een motorvoertuig van 
de categorieën M2 en M3 zoals 
omschreven in Richtlijn 70/156/EEG van 
de Raad van 6 februari 1970 inzake de 
onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen van de lidstaten betreffende 
de goedkeuring van motorvoertuigen en 
aanhangwagens daarvan.

Or. nl

Motivering

De mogelijkheid voor lidstaten om op commercieel gebruik van gasolie als motorbrandstof 
een lager belastingsniveau toe te passen moet afgebouwd worden. Om het de 
transportbedrijven mogelijk te maken zich aan het nieuwe belastingssysteem aan te passen, in 
een overgangsperiode tot 2023 noodzakelijk.

Amendement 152
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6



AM\883480NL.doc 113/160 PE475.931v01-00

NL

Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die in de zin van Richtlijn 
2011/76/EU een heffing invoeren of 
hebben ingevoerd voor het gebruik van 
bepaalde wegen door zware 
vrachtvoertuigen die uitsluitend dienen 
voor het vervoer van goederen over de 
weg, kunnen op de door deze voertuigen 
gebruikte gasolie een verlaagd 
belastingtarief toepassen, op voorwaarde 
dat de communautaire 
minimumbelastingniveaus als vermeld in 
bijlage 1, tabel A, daarbij in acht worden 
genomen.

Or. de

Amendement 153
Antonio Cancian

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6
2003/96/EC
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het staat de lidstaten vrij een onderscheid 
te maken tussen commerciële en niet-
commerciële aanwending van gasolie 
gebruikt voor voortbeweging, mits de 
communautaire 
minimumbelastingniveaus gerespecteerd 
worden en het belastingtarief voor 
commerciële gasolie gebruikt voor 
voortbeweging niet onder het op 1 januari 
2003 geldende nationale belastingniveau 
uitkomt, onverminderd de in deze richtlijn 
bepaalde afwijkingen voor dit gebruik.

Or. it
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Motivering

Het is essentieel dat voor de lidstaten de mogelijkheid blijft bestaan om een onderscheid aan 
te brengen in de tariefbehandeling voor diesel die voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt.

Amendement 154
Riikka Manner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen een onderscheid 
maken tussen commerciële en niet-
commerciële gasolie.
Voor de doeleinden van deze richtlijn 
wordt onder 'commerciële gasolie 
gebruikt voor voortbeweging' verstaan 
gasolie gebruikt voor voortbeweging voor 
onderstaande doeleinden:
a) het vervoer van goederen voor verhuur 
of tegen vergoeding, of voor eigen 
rekening, met een motorvoertuig of een 
geleed voertuig dat uitsluitend bedoeld is 
voor het vervoer van goederen over de 
weg,
b) het vervoer van personen, in een 
geregelde of occasionele dienst, met een 
motorvoertuig.
De lidstaten voorzien in de mogelijkheid 
dat commerciële vervoerders een 
verschillend fiscaal boekhoudsysteem 
hanteren.

Or. en

Motivering

De mogelijkheid voor de lidstaten om op commercieel gebruik van gasolie als motorbrandstof 
een lager belastingsniveau toe te passen dan op niet-commercieel gebruik moet gehandhaafd 
worden.
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Amendement 155
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met ingang van 1 januari 2013, vanaf 1 
januari 2015 en vanaf 1 januari 2018 
worden de minimumbelastingniveaus voor 
motorbrandstoffen vastgesteld zoals 
beschreven in bijlage I.A."

Met ingang van 1 januari 2013, vanaf 1 
januari 2015 en vanaf 1 januari 2018 
worden de minimumbelastingniveaus voor 
motorbrandstoffen vastgesteld zoals 
beschreven in bijlage I.A."

De lidstaten mogen onderscheid maken 
tussen commerciële en niet-commerciële 
aanwending van gasolie gebruikt voor 
voortbeweging, op voorwaarde dat de 
communautaire 
minimumbelastingniveaus gerespecteerd 
worden en het tarief voor commerciële 
gasolie gebruikt voor voortbeweging niet 
onder het op 1 januari 2003 geldende 
nationale belastingniveau daalt, 
niettegenstaande de in deze richtlijn 
bepaalde afwijkingen voor dit gebruik.
Onder commerciële gasolie gebruikt voor 
voortbeweging wordt verstaan gasolie 
gebruikt voor voortbeweging voor 
onderstaande doeleinden:
a) het vervoer van goederen voor eigen 
rekening of voor rekening van derden met 
een motorvoertuig of een samenstel van 
voertuigen dat uitsluitend bestemd is voor 
het goederenvervoer over de weg met een 
maximum toegelaten laadvermogen van 
7,5 ton of meer;
b) het vervoer van personen, geregeld of 
occasioneel, met een motorvoertuig van 
de categorieën M2 of M3 zoals 
omschreven in Richtlijn 70/156/EEG1 van 
de Raad van 6 februari 1970 inzake de 
onderlinge aanpassing van de 



PE475.931v01-00 116/160 AM\883480NL.doc

NL

wetgevingen van de lidstaten betreffende 
de goedkeuring van motorvoertuigen en 
aanhangwagens daarvan.
____________
1 PB L 42 van 23.2.1970, blz. 1.

Or. fi

Motivering

Het moet ook in de toekomst zijn toegestaan om voor belastingdoeleinden een onderscheid te 
maken tussen commerciële en particuliere aanwending van gasolie. Toepassing van een lager 
belastingtarief voor gasolie voor commercieel gebruik is economisch belangrijk omdat de 
vervoerskosten een aanzienlijk deel van de bedrijfskostenstructuur uitmaken, vooral in landen 
waar de afstanden groot zijn.

Amendement 156
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De minimumbelastingniveaus voor 
producten die als motorbrandstof worden 
gebruikt voor de doeleinden van lid 2 van 
dit artikel worden met ingang van 1 
januari 2013 vastgesteld zoals beschreven 
in bijlage I.B.

1. De Raad besluit, aan de hand van een 
verslag en een voorstel van de Commissie 
en na raadpleging van het Europees 
Parlement, met eenparigheid van 
stemmen over de
minimumbelastingniveaus voor producten 
die als motorbrandstof worden gebruikt 
voor de doeleinden van lid 2 van dit artikel.

Or. en

Motivering

De minimumbelastingniveaus voor producten die als motorbrandstof worden gebruikt, 
moeten door de Raad middels een met eenparigheid genomen besluit worden vastgesteld.

Amendement 157
Ivo Strejček
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met ingang van 1 januari 2013 worden de 
minimumbelastingniveaus voor 
verwarmingsbrandstoffen vastgesteld zoals 
beschreven in bijlage I.C.

De Raad besluit, aan de hand van een 
verslag en een voorstel van de Commissie 
en na raadpleging van het Europees 
Parlement, met eenparigheid van 
stemmen over de 
minimumbelastingniveaus voor 
verwarmingsbrandstoffen.

Or. en

Motivering

De minimumbelastingniveuas voor verwarmingsbrandstoffen moeten door de Raad middels 
een met eenparigheid genomen besluit worden vastgesteld.

Amendement 158
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 9
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met ingang van 1 januari 2013 worden de 
minimumbelastingniveaus voor elektriciteit 
vastgesteld zoals beschreven in bijlage 
I.D.

De Raad besluit, aan de hand van een 
verslag en een voorstel van de Commissie 
en na raadpleging van het Europees 
Parlement, met eenparigheid van 
stemmen over de 
minimumbelastingniveaus voor 
elektriciteit.

Or. en

Motivering

De minimumbelastingniveuas voor elektriciteit moeten door de Raad middels een met 
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eenparigheid genomen besluit worden vastgesteld.

Amendement 159
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd: (11) Artikel 14 wordt vervangen door:

(a) lid 1 wordt als volgt gewijzigd: Artikel 14
(i) de inleidende zin wordt vervangen 
door:

Tot 31 december 2020 verlenen de 
lidstaten vrijstelling voor de belasting op 
elektriciteit die rechtstreeks wordt 
geleverd aan schepen op hun ligplaats in 
een haven.

"Naast de algemene bepalingen van 
Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 
16 december 2008 houdende een 
algemene regeling inzake accijns en 
houdende intrekking van Richtlijn 
92/12/EEG(*) betreffende vrijgesteld 
gebruik van belastbare producten, en 
onverminderd andere uniale bepalingen, 
verlenen de lidstaten voor onderstaande 
producten vrijstelling van belasting, op 
voorwaarden die zij vaststellen met het 
doel een juiste en eenvoudige toepassing 
van deze vrijstelling te verzekeren en 
fraude, ontwijking of misbruik te 
voorkomen:
_________
(*) PB L 9 van 14.1.2009, blz. 12."
(ii) in punt a) wordt de tweede zin 
vervangen door:
"De lidstaten kunnen deze producten 
echter uit andere 
milieubeleidsoverwegingen dan de 
vermindering van CO2-emissies aan 



AM\883480NL.doc 119/160 PE475.931v01-00

NL

belasting onderwerpen zonder 
inachtneming van de in deze richtlijn 
vastgestelde minimumbelastingniveaus."
(iii) de volgende punten d) en e) worden
toegevoegd:
"(d) ten aanzien van CO2-gerelateerde 
belasting, energieproducten die worden 
gebruikt voor activiteiten die onderworpen 
zijn aan, en niet uitgesloten zijn van de 
uniale regeling in de zin van Richtlijn 
2003/87/EG;
(e) tot 31 december 2020, elektriciteit die 
rechtstreeks wordt geleverd aan schepen 
op hun ligplaats in een haven."
(b) Het volgende lid 3 wordt toegevoegd:
"3. In het geval van gebruik waarvan 
sprake in punt a) van lid 1, behalve 
gebruik voor de productie van elektriciteit 
aan boord van een schip, wordt er alleen 
vrijstelling van de algemene 
energieverbruiksbelasting verleend."

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten de mogelijkheid krijgen om belasting te heffen op brandstoffen voor de 
lucht- en zeevaart, alsmede op elektriciteit voor de opwekking van elektriciteit, maar er 
moeten een tijdelijke vrijstelling voor schepen in havens worden toegestaan.

Amendement 160
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11 – letter a – letter ii bis (nieuw)
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 14 – lid 1 – letters b en c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii bis.) letters (b) en (c) schrappen.

Or. en
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Motivering

Via dit amendement wordt de verplichting geschrapt dat de lidstaten brandstof die wordt 
gebruikt in de lucht- en zeevaart moeten vrijstellen van belasting. Door deze verplichting te 
schrappen ontstaat een groot aantal mogelijkheden om de uitworp van broeikasgassen te 
beperken. In een voor de Commissie uitgevoerd onderzoek werd de slotsom bereikt dat 
harmonisatie van brandstofbelastingen en BTW over alle wijzen van vervoer (op het niveau 
van de belastingen die momenteel worden betaald in het particuliere vervoer over de weg) 
broeikasgasbeperkingen van meer dan 10% opleverden in vergelijking met handhaving van 
de status quo. (Towards the decarbonisation of EU's transport sector by 2050, blz. xi)

Amendement 161
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11 – letter a – letter ii bis (nieuw)
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 14 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii bis) letter b) schrappen.

Or. en

Motivering

Het zou logisch zijn de verplichte belastingvrijstellingen voor het lucht- en zeevervoer om te 
zetten in vrijwillige vrijstellingen. Aangezien de bestaande verboden niet op internationale 
wetgeving gebaseerd zijn, zorgen zij voor een onnodige inperking van de nationale 
manoeuvreerruimte ten aanzien van beleidsmaatregelen op dit gebied. Overstappen op 
vrijwillige vrijstellingen maakt het de lidstaten mogelijk op een meer kostenefficiënte manier 
aan hun Europese klimaat- en energieverplichtingen te voldoen.

Amendement 162
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11 – letter a – letter ii ter (nieuw)
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 14 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii bis) letter c) schrappen.

Or. en

Motivering

Het zou logisch zijn de verplichte belastingvrijstellingen voor het lucht- en zeevervoer om te 
zetten in vrijwillige vrijstellingen. Aangezien de bestaande verboden niet op internationale 
wetgeving gebaseerd zijn, zorgen zij voor een onnodige inperking van de nationale 
manoeuvreerruimte ten aanzien van beleidsmaatregelen op dit gebied. Overstappen op 
vrijwillige vrijstellingen maakt het de lidstaten mogelijk op een meer kostenefficiënte manier 
aan hun Europese klimaat- en energieverplichtingen te voldoen.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11 – letter a – letter iii
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 14 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) ten aanzien van CO2-gerelateerde 
belasting, energieproducten die worden 
gebruikt voor activiteiten die onderworpen 
zijn aan, en niet uitgesloten zijn van de 
uniale regeling in de zin van Richtlijn 
2003/87/EG;

(d) ten aanzien van optionele CO2-
gerelateerde belasting, energieproducten 
die worden gebruikt voor activiteiten die 
onderworpen zijn aan, en niet uitgesloten 
zijn van de uniale regeling in de zin van 
Richtlijn 2003/87/EG;

Or. en

Amendement 164
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11 – letter a – letter iii
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 14 – lid 1 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) tot 31 december 2020, elektriciteit die 
rechtstreeks wordt geleverd aan schepen op 
hun ligplaats in een haven.

e) tot 31 december 2023, elektriciteit die 
rechtstreeks wordt geleverd aan schepen op 
hun ligplaats in een zee- of binnenhaven.

Or. nl

Amendement 164
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Article 1 – point 11 – point a – point iii
Richtlijn 2003/96/EG
Article 14 – paragraph 1 – point e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) tot 31 december 2020, elektriciteit die 
rechtstreeks wordt geleverd aan schepen op 
hun ligplaats in een haven.

e) tot 31 december 2023, elektriciteit die 
rechtstreeks wordt geleverd aan schepen op 
hun ligplaats in een zee- of binnenhaven.

Or. nl

Amendement 165
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11 – letter a – letter iii
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 14 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) tot 31 december 2020, elektriciteit die 
rechtstreeks wordt geleverd aan schepen op 
hun ligplaats in een haven."

(e) tot 31 december 2023, elektriciteit die 
rechtstreeks wordt geleverd aan schepen op 
hun ligplaats in een haven."

Or. en

Motivering

Investeringen in elektriciteit aan de wal zijn duur en moeten gebaseerd zijn op voorspelbare 
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langetermijnberekeningen. De voorgestelde uitzondering tot 2020 is in dit verband niet lang 
genoeg en moet derhalve worden verlengd tot 2023. Het is beter voor deze vrijstelling van de 
eerste fase te kiezen voor 2023 omdat daarmee tot een alomvattender kader wordt gekomen.

Amendement 166
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11 – letter a – letter iii
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 14 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) tot 31 december 2020, elektriciteit die 
rechtstreeks wordt geleverd aan schepen op 
hun ligplaats in een haven.

(e) tot 31 december 2020, elektriciteit die 
rechtstreeks wordt geleverd aan schepen op 
hun ligplaats in een zee- of binnenhaven.

Or. en

Amendement 167
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Lid 2 schrappen

Or. en

Motivering

Deze schrapping is een logisch gevolg van de voorgestelde schrapping van letter b) en c) van 
lid 1 van dit artikel.

Amendement 168
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Lid 2 schrappen.

Or. en

Motivering

Via dit amendement wordt de omslachtige procedure geschrapt in het kader waarvan 
lidstaten bilaterale overeenkomsten moeten sluiten met andere lidstaten als zij wensen af te 
zien van de vrijstelling van belasting van voor vervoer binnen de EU gebruikte brandstof voor 
lucht- en zeevaartuigen. Geen enkele lidstaat heeft ooit van deze procedure gebruik gemaakt. 
Het is waarschijnlijk veel correcter de lidstaten in deze richtlijn de mogelijkheid te bieden 
brandstof te belasten.

Amendement 169
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het volgende artikel 14 bis wordt 
ingevoegd:

Schrappen

"Artikel 14 bis
1. Tot 31 december 2020 verlenen de 
lidstaten een belastingkrediet betreffende 
CO2-gerelateerde belasting met 
betrekking tot het gebruik van 
energieproducten door installaties die 
behoren tot bedrijfstakken en deeltakken 
die worden geacht te zijn blootgesteld aan 
een significant CO2-weglekrisico.
2. Het bedrag van het belastingkrediet 
komt overeen met het mediane jaarlijkse 
verbruik van energieproducten, 
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uitgedrukt in gigajoule (GJ), van de 
installatie tijdens de referentieperiode 
voor andere doeleinden dan die waarvan 
sprake in artikel 7, vermenigvuldigd met 
0,00561 en met het minimumniveau van 
CO2-gerelateerde belasting als neergelegd 
in bijlage I.C. De referentieperiode 
waarvan sprake in de eerste zin van dit lid 
is de periode vanaf 1 januari 2005 tot en 
met 31 december 2008 of de periode vanaf 
1 januari 2009 tot en met 31 december 
2010. The amount of the tax credit shall 
not exceed the CO2- related tax on the use 
of energy products by the installation 
during the period concerned.
3. Voor installaties die tijdens de 
referentieperiode niet in bedrijf zijn 
geweest, baseren de lidstaten het niveau 
van het belastingkrediet op de 
geïnstalleerde capaciteit van de installatie, 
vermenigvuldigd met een gemiddelde 
capaciteitsbenuttingsfactor, onder 
toepassing van de methodiek zoals 
neergelegd in Besluit XXX van de 
Commissie tot vaststelling van een voor de 
hele Unie geldende overgangsregeling 
voor de geharmoniseerde kosteloze 
toewijzing van emissierechten 
overeenkomstig artikel 10 bis van 
Richtlijn 2003/87/EG(*). 
4. Voor zover een lidstaat een niveau van 
CO2-gerelateerde belasting toepast dat 
boven het door deze richtlijn 
voorgeschreven minimumniveau ligt, mag 
hij voor het bepalen van het bedrag van 
het belastingkrediet ingevolge lid 2 een 
niveau van CO2-gerelateerde belasting 
van maximaal het nationale niveau in 
aanmerking nemen.
5. Voor de toepassing van de leden 1 tot 
en met 4 gelden als "bedrijfstakken en 
deeltakken die worden geacht te zijn 
blootgesteld aan een significant CO2-
weglekrisico" de bedrijfstakken of 
deeltakken die als zodanig zijn 
aangewezen op basis van artikel 10 bis, lid 
13, van Richtlijn 2003/87/EG.
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___________
(*) OJ L"

Or. en

Motivering

Het beperkte aantal sectoren en installaties dat aan een weglekrisico is blootgesteld, 
rechtvaardigt deze oplossing niet. De lidstaten moeten elk aangetoond weglekrisico voor 
energie-intensieve industriesectoren ten gevolg van energiebelasting compenseren door 
middel van staatssteun.

Amendement 170
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 14 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tot 31 december 2020 verlenen de 
lidstaten een belastingkrediet betreffende 
CO2-gerelateerde belasting met betrekking 
tot het gebruik van energieproducten door 
installaties die behoren tot bedrijfstakken
en deeltakken die worden geacht te zijn 
blootgesteld aan een significant CO2-
weglekrisico.

1. De lidstaten verlenen een 
belastingkrediet betreffende CO2-
gerelateerde belasting met betrekking tot 
het gebruik van energieproducten door 
installaties die behoren tot bedrijfstakken 
en deeltakken die worden geacht te zijn 
blootgesteld aan een significant CO2-
weglekrisico.

Or. de

Amendement 171
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 14 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tot 31 december 2020 verlenen de 1. Tot 31 december 2020 verlenen de 
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lidstaten een belastingkrediet betreffende 
CO2-gerelateerde belasting met betrekking 
tot het gebruik van energieproducten door 
installaties die behoren tot bedrijfstakken 
en deeltakken die worden geacht te zijn 
blootgesteld aan een significant CO2-
weglekrisico.

lidstaten een belastingkrediet betreffende 
optionele CO2-gerelateerde belasting met 
betrekking tot het gebruik van 
energieproducten door installaties die 
behoren tot bedrijfstakken en deeltakken 
die worden geacht te zijn blootgesteld aan 
een significant CO2-weglekrisico.

Or. en

Amendement 172
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 13 – letter a – letter i (nieuw)
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 15 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-i) het volgende punt wordt toegevoegd:
"(b bis) tot 1 januari 2023, elektriciteit die 
gebruikt wordt voor het opladen van 
elektrische en hybride voertuigen in het 
wegvervoer;"

Or. en

Motivering

Het gebruik van elektriciteit is een belnagrijk element in het proces van het duurzamer maken 
van de vervoerssector. Aangezien de totale emissie-impact van deze op elektriciteit rijdende 
voertuigen nauw verband houdt met de schoonheid van de elektriciteitsinput, zijn deze 
voertuigen op de korte termijn niet in alle lidstaten erg milieuvriendelijk.  Op de lange termijn 
echter zetten deze uitermate efficiënte technologieën de deur open voor de totstandbrenging 
van een daadwerkelijk duurzaam vervoerssysteem.

Amendement 173
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 13 – letter a – letter i bis (nieuw)
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 15 – lid 1 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-i bis) letter f) wordt vervangen door:
"(f) energieproducten die worden 
geleverd voor gebruik als brandstof voor 
de zeevaart en de vaart op binnenwateren 
(met inbegrip van visserij) en niet voor 
gebruik aan boord van particuliere 
pleziervaartuigen, en aan boord van een 
vaartuig opgewekte elektriciteit;
In deze richtlijn wordt onder "particuliere 
pleziervaartuigen" verstaan, vaartuigen 
die worden gebruikt door de eigenaar 
daarvan of door de natuurlijke of 
rechtspersoon die het gebruik daarvan 
geniet door huur of anderszins, voor 
andere dan commerciële doeleinden en 
met name voor andere doeleinden dan 
voor het vervoer van personen of 
goederen of voor het verrichten van 
diensten onder bezwarende titel, dan wel 
ten behoeve van overheidsinstanties."

Or. en

Motivering

Het zou logisch zijn de verplichte belastingvrijstellingen voor het lucht- en zeevervoer om te 
zetten in vrijwillige vrijstellingen. Aangezien de bestaande verboden niet op internationale 
wetgeving gebaseerd zijn, zorgen zij voor een onnodige inperking van de nationale 
manoeuvreerruimte ten aanzien van beleidsmaatregelen op dit gebied. Overstappen op 
vrijwillige vrijstellingen maakt het de lidstaten mogelijk op een meer kostenefficiënte manier 
aan hun Europese klimaat- en energieverplichtingen te voldoen.

Amendement 174
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 13 – letter a – letter i ter (nieuw)
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 15 – lid 1 – letter f bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-i ter) de volgende letter f bis) wordt 
ingevoegd:
" (f bis) energieproducten die worden 
geleverd voor gebruik als brandstof voor 
andere luchtvaart dan particuliere 
plezierluchtvaart;
Voor de toepassing van deze richtlĳn 
wordt onder „particuliere 
plezierluchtvaart” verstaan het gebruik 
van een luchtvaartuig door de eigenaar 
daarvan of door de natuurlĳke of 
rechtspersoon die het gebruik daarvan 
geniet door huur of anderszins, voor 
andere dan commerciële doeleinden en 
met name voor andere doeleinden dan 
voor het vervoer van personen of 
goederen of voor het verrichten van 
diensten onder bezwarende titel, dan wel 
ten behoeve van overheidsinstanties."

Or. en

Motivering

Het zou logisch zijn de verplichte belastingvrijstellingen voor het lucht- en zeevervoer om te 
zetten in vrijwillige vrijstellingen. Aangezien de bestaande verboden niet op internationale 
wetgeving gebaseerd zijn, zorgen zij voor een onnodige inperking van de nationale 
manoeuvreerruimte ten aanzien van beleidsmaatregelen op dit gebied. Overstappen op 
vrijwillige vrijstellingen maakt het de lidstaten mogelijk op een meer kostenefficiënte manier 
aan hun Europese klimaat- en energieverplichtingen te voldoen.

Amendement 175
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 13 – letter a – letters i en i bis (nieuw)
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 15 – lid 1 – letters f, h en i
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de punten h) en i) worden vervangen 
door:

(i) het bepaalde onder f) en h) wordt 
geschrapt;
(i bis) punt i) wordt vervangen door:

"(h) als verwarmingsbrandstof gebruikte 
energieproducten en elektriciteit indien 
deze gebruikt worden door huishoudens 
en/of door organisaties welke door de 
betrokken lidstaat als liefdadige 
instellingen worden erkend. Wanneer het 
gaat om liefdadige organisaties beperken 
de lidstaten de vrĳstelling of verlaging tot 
het niet-zakelĳk gebruik. Indien gemengd 
gebruik plaatsvindt, wordt de belasting 
geheven naar evenredigheid van elk type 
gebruik. Wanneer een gebruik van weinig 
belang is, kan het als nihil worden 
behandeld;"
(i) tot 1 januari 2023, aardgas en lpg die 
worden gebruikt voor voortbeweging;"

"(i) tot 1 januari 2023, aardgas en lpg die 
worden gebruikt voor voortbeweging;"

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten in staat zijn zelf adequate belastingtarieven voor de zeevaart en 
luchtvaart vast te leggen.

Amendement 176
José Manuel García-Margallo y Marfil

Voorstel voor een richtlijn
Article 1 – point 13 – point a – point (-i) – (new)
Richtlijn 2003/96/EG
Article 15 – paragraph 1 – point e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-i) punt e) wordt vervangen door:
'e) energieproducten en elektriciteit 
gebruikt voor het vervoer van goederen en 
personen per spoor, metro, tram [...] 
trolleybus en stadsbus, met name op basis 
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van aardgas;'

Or. es

Amendement 177
Olle Ludvigsson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(h) tot 1 januari 2023, elektriciteit, 
aardgas, kolen en vaste brandstoffen die
worden gebruikt door huishoudens en/of 
door organisaties welke door de betrokken 
lidstaat als liefdadige instellingen worden 
erkend. Wanneer het gaat om liefdadige 
organisaties beperken de lidstaten de 
vrĳstelling of verlaging tot het niet-zakelĳk 
gebruik. Indien gemengd gebruik 
plaatsvindt, wordt de belasting geheven 
naar evenredigheid van elk type gebruik. 
Wanneer een gebruik van weinig belang is, 
kan het als nihil worden behandeld;

Or. en

Motivering

De vrijstelling met zijn huidige toepassingsgebied - zonder toevoeging van verwarmingsolie -
moet op de lange termijn worden afgeschaft om meer prikkels voor energiebesparingen en -
efficiëntie te scheppen. Tegelijkertijd moeten huishoudens met een laag inkomen en liefdadige 
organisaties middels sociale maatregelen worden gecompenseerd. Vrijstellingen verlagen de 
prijsdruk - waarmee ze overduidelijk de prikkel wegnemen om in bijvoorbeeld de renovatie 
van gebouwen of stadsverwarming te investeren - en resulteren er derhalve in dat 
huishoudens daar waar het gaat om het reduceren van het energieverbruik, te passief worden.

Amendement 178
Philippe De Backer
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 13 – letter a – letter i
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 15 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

h) tot 1 januari 2023 als 
verwarmingsbrandstof gebruikte 
energieproducten en elektriciteit indien 
deze gebruikt worden door huishoudens 
en/of door organisaties welke door de 
betrokken lidstaat als liefdadige 
instellingen worden erkend. Wanneer het 
gaat om liefdadige organisaties beperken 
de lidstaten de vrĳstelling of verlaging tot 
het niet-zakelĳk gebruik. Indien gemengd 
gebruik plaatsvindt, wordt de belasting 
geheven naar evenredigheid van elk type 
gebruik. Wanneer een gebruik van weinig 
belang is, kan het als nihil worden 
behandeld;

Or. nl

Amendement 178
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Article 1 – point 13 – point a – point i
Richtlijn 2003/96/EG
Article 15 – paragraph 1 – point h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

h) tot 1 januari 2023 als 
verwarmingsbrandstof gebruikte 
energieproducten en elektriciteit indien 
deze gebruikt worden door huishoudens 
en/of door organisaties welke door de 
betrokken lidstaat als liefdadige 
instellingen worden erkend. Wanneer het 
gaat om liefdadige organisaties beperken 
de lidstaten de vrĳstelling of verlaging tot 
het niet-zakelĳk gebruik. Indien gemengd 
gebruik plaatsvindt, wordt de belasting 
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gebruik. Wanneer een gebruik van weinig 
belang is, kan het als nihil worden 
behandeld;

geheven naar evenredigheid van elk type 
gebruik. Wanneer een gebruik van weinig 
belang is, kan het als nihil worden 
behandeld;

Or. nl

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) tot 1 januari 2023, aardgas en lpg die 
worden gebruikt voor voortbeweging;'

Schrappen

Or. en

Amendement 180
Olle Ludvigsson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) tot 1 januari 2023, aardgas en lpg die 
worden gebruikt voor voortbeweging;

(i) tot 1 januari 2023, aardgas en lpg die 
worden gebruikt voor voortbeweging. 
Vanaf 1 januari 2023 tot 1 januari 2028 
mogen de lidstaten een reductie van ten 
hoogste 50% van de 
minimumbelastingniveaus toepassen voor 
een of beide van deze brandstoffen zo lang 
als het nationale marktaandeel van 
voertuigen die de desbetreffende 
brandstof gebruiken kleiner is dan 10%.

Or. en
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Motivering

Hoewel lpg en aardgas geen duurzame energie-oplossingen zijn, vormen ze op de 
middellange termijn redelijke elementen in de energiemix. Niet alleen produceren ze minder 
CO2 en NOx-emissies dan andere fossiele brandstoffen. Ook kan hun infrastructuur - en in 
het bijzonder die van aardgas - van pas komen bij de introductie van hernieuwbare 
alternatieven. Tot 2028, maar wel in combinatie met de voorwaarde dat hun kleine 
marktaandeel nog bezig is groter te worden, moeten belastingverlagingen tot 50% mogelijk 
zijn.

Amendement 181
Alfredo Pallone

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) tot 1 januari 2023, aardgas en lpg die 
worden gebruikt voor voortbeweging;

(i) tot 1 januari 2023, aardgas, biomethaan
en lpg die worden gebruikt als 
motorbrandstof, onverminderd het 
bepaalde in artikel 4, lid 3, alinea 2 bis;

Or. en

Motivering

De ontwikkeling van biomethaan is gekoppeld aan die van auto's die op aardgas rijden en 
derhalve aan een gunstige belastingregeling die bijdraagt aan de totstandbrenging van een 
netwerk van tankstations waar methaan kan worden getankt. Methaan, het beschikbare 
alternatief voor van olie afgeleide brandstoffen, heeft zeer lage emissies van koolwaterstoffen 
andere dan methaan, fijne deeltjes en NOx, hetgeen de luchtkwaliteit in steden ten goede 
komt, en een gereduceerde geluidsbelasting en uitstoot van CO2.  Een 'herzieningsclausule' is 
het aangewezen wetgevingsinstrument om te beoordelen of een gunstiger 
belastingbehandeling voor alternatieve brandstoffen moet worden gehandhaafd of niet.

Amendement 182
Leonardo Domenici

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 13 – letter a – letter i
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 15 – lid 1 – letter i
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) tot 1 januari 2023, aardgas en lpg die 
worden gebruikt voor voortbeweging;

i) aardgas en lpg die worden gebruikt voor 
voortbeweging, ongeacht het bepaalde in 
artikel 4, lid 3;

Or. it

Motivering

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.

Amendement 183
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) tot 1 januari 2023, aardgas en lpg die 
worden gebruikt voor voortbeweging;"

i) tot 1 januari 2023, aardgas, biogas en lpg 
die worden gebruikt voor voortbeweging;"

Or. de

Amendement 184
Leonardo Domenici

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 13 – letter a – letter i bis (nieuw)
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 15 – lid 1 – letter i bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) het volgende punt wordt ingevoegd:
"lpg als brandstof voor verwarming, 
ongeacht het bepaalde in artikel 4, lid 3;"

Or. it

Motivering

De lidstaten moeten in de gelegenheid worden gesteld om voor lpg die als 
verwarmingsbrandstof wordt gebruikt af t wijken van de vastgestelde minimumaccijnsniveaus 
en van het fiscaal neutraliteitsbeginsel als bedoeld in het in het richtlijnvoorstel ingevoegde 
artikel 4, lid 3. Deze afwijkingsmogelijkheid vindt zijn rechtvaardiging in de zowel 
ecologische als maatschappelijke functie van lpg, aangezien lpg de mogelijkheid biedt om in 
de primaire energiebehoeften te voorzien van burgers die wonen in afgelegen gebieden.

Amendement 185
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een richtlijn
Article 1 – point 13 – point a – point ii
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) de volgende alinea wordt toegevoegd: Schrappen
"De punten a) tot en met e) en g) gelden 
alleen voor de algemene 
energieverbruiksbelasting."

Or. lv

Amendement 186
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 13 – letter a – letter ii
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De punten a) tot en met e) en g) gelden 
alleen voor de algemene 
energieverbruiksbelasting.

De punten a) tot en met e) en g) en i) 
gelden alleen voor de algemene 
energieverbruiksbelasting.

Or. en

Motivering

Het vrijstellen van alle huishoudens zou de prikkels voor energiebehoud afzwakken en tevens 
prikkels bieden om de ontwikkeling van doeltreffendere stadsverwarmingsoplossingen 
achterwege te laten waardoor de EU-ETS wordt verstoord. Inkomsten die uit energiebelasting 
voortkomen, zouden kunnen worden gebruikt om de armere groepen in de samenleving en 
energiebesparende maatregelen te steunen.

Amendement 187
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 13 – letter a – letter ii
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De punten a) tot en met e) en g) gelden 
alleen voor de algemene 
energieverbruiksbelasting.

De punten a), b), d), e) en g) gelden alleen 
voor de algemene 
energieverbruiksbelasting.

Or. en

Amendement 188
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 13 – letter a – letter ii
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De punten a) tot en met e) en g) gelden De punten a), b), e) en g) gelden alleen 
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alleen voor de algemene 
energieverbruiksbelasting.

voor de algemene 
energieverbruiksbelasting.

Or. de

Motivering

De belasting op voor warmtekrachtkoppeling (WKK) gebruikte energieproducten en 
elektriciteit en op middels WKK opgewekte elektrische stroom zal tot gevolg hebben dat deze 
installaties vaak niet op een rendabele manier kunnen worden geëxploiteerd en dat er geen 
gebruik meer wordt gemaakt van WKK. WKK impliceert betere energiebenutting onder 
gelijke CO2-uitstoot. Het wegvallen van WKK zou derhalve leiden tot meer CO2-uitstoot en 
dus indruisen tegen het met deze richtlijn beoogde doel. Daarom moet de mogelijkheid 
worden overwogen tot toekenning van een CO2-gerelateerde belastingvermindering of -
vrijstelling.

Amendement 189
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Motivering

Om redenen van billijkheid jegens andere economische activiteiten die wel onder de 
bepalingen voor de energiebelasting vallen, en om geen kansen te missen waar het gaat om 
prikkels tot vermindering van de CO2-uitstoot en tot energiebesparing bij de hier bedoelde 
activiteiten, dienen deze niet te worden vrijgesteld.

Amendement 190
Ivo Strejček

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De lidstaten kunnen een tot een nultarief 
verlaagd niveau van algemene 
verbruiksbelasting toepassen op het 
verbruik van energieproducten en 
elektriciteit die worden gebruikt voor de 
landbouw, de tuinbouw, de aquacultuur en 
de bosbouw.

Or. en

Motivering

De lidstaten moet worden toegestaan een nultarief te handhaven voor energieproducten en 
elektriciteit die worden gebruikt voor de landbouw, de tuinbouw, de aquacultuur en de 
bosbouw.

Amendement 191
Olle Ludvigsson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De lidstaten kunnen een tot een nultarief 
verlaagd niveau van algemene 
verbruiksbelasting toepassen op het 
verbruik van energieproducten en 
elektriciteit die worden gebruikt voor de 
landbouw, de tuinbouw, de aquacultuur en 
de bosbouw. De begunstigden zijn 
onderworpen aan regelingen die moeten 
leiden tot een verhoogde energie-efficiëntie 
die gelijkwaardig is met die welke zou zijn 
bereikt indien de uniale 
standaardminimumtarieven in acht waren 
genomen. Het proces van verbetering van 
de energie-efficiëntie wordt door de 
nationale autoriteiten nauwlettend 
gevolgd. Begunstigden die er niet in 
slagen de verwachte energie-
efficiëntieverbeteringen te verwezenlijken, 
worden wat hun energieverbruik betreft 
belast op een niveau dat overeenkomt met 
de niet gerealiseerde 
efficiëntieverbetering.

Or. en

Motivering

De procedure voor het waarborgen van energie-efficiëntieverbeteringen moet helder en strikt 
zijn, anders zullen serieuze resultaten uitblijven. Belastingverlagingen moeten alleen worden 
toegekend op basis van geverifieerde efficiëntieverbeteringen. In dit verband is er dus 
behoefte aan heldere en stevige nationale kaders.

Amendement 192
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 13* – letter a – letter i
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Tot 1 januari 2023 kunnen de lidstaten, 
onverminderd lid 5 van dit artikel, onder 
fiscaal toezicht, belastingvrijstelling 
verlenen of een verlaagd tarief van 
algemene energieverbruiksbelasting 
hanteren voor de in artikel 2 van deze 
richtlijn bedoelde belastbare producten die 
zijn samengesteld uit een of meer van 
onderstaande producten, of deze bevatten 
en voor zover, wat biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa zoals gedefinieerd in 
artikel 2, onder h) en i), van Richtlijn 
2009/28/EG betreft, deze producten 
voldoen aan de duurzaamheidscriteria die 
zijn neergelegd in artikel 17 van die 
Richtlijn:"

"Tot 1 januari 2023 kunnen de lidstaten, 
onverminderd lid 5 van dit artikel, onder 
fiscaal toezicht, belastingvrijstelling 
verlenen of een verlaagd tarief van 
algemene energieverbruiksbelasting 
hanteren voor de in artikel 2 van deze 
richtlijn bedoelde belastbare producten die 
zijn samengesteld uit een of meer van 
onderstaande producten, of deze bevatten 
en voor zover, wat biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa zoals gedefinieerd in 
artikel 2, onder h) en i), van Richtlijn 
2009/28/EG betreft, deze producten 
voldoen aan de duurzaamheidscriteria die 
zijn neergelegd in artikel 17 van die 
Richtlijn of zolang zij als brandstoffen een 
marktaandeel van minder dan 5 procent 
vertegenwoordigen:"

*NB: verkeerd genummerd  '(1)' in het 
Commissievoorstel.

Or. de

Amendement 193
Olle Ludvigsson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tot 1 januari 2023 kunnen de lidstaten, 
onverminderd lid 5 van dit artikel, onder 
fiscaal toezicht, belastingvrijstelling 
verlenen of een verlaagd tarief van 
algemene energieverbruiksbelasting 
hanteren voor de in artikel 2 van deze 
richtlijn bedoelde belastbare producten die 
zijn samengesteld uit een of meer van 
onderstaande producten, of deze bevatten 
en voor zover, wat biobrandstoffen en 

1. Tot 1 januari 2023 kunnen de lidstaten, 
onverminderd lid 5 van dit artikel, onder 
fiscaal toezicht, belastingvrijstelling 
verlenen of een verlaagd tarief van 
algemene energieverbruiksbelasting 
hanteren voor de in artikel 2 van deze 
richtlijn bedoelde belastbare producten die 
zijn samengesteld uit een of meer van 
onderstaande producten, of deze bevatten 
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vloeibare biomassa zoals gedefinieerd in 
artikel 2, onder h) en i), van Richtlijn 
2009/28/EG betreft, deze producten 
voldoen aan de duurzaamheidscriteria die 
zijn neergelegd in artikel 17 van die 
Richtlijn:

en voor zover,

a) wat biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa zoals gedefinieerd in artikel 2, 
onder h) en i), van Richtlijn 2009/28/EG 
betreft, deze producten voldoen aan de 
duurzaamheidscriteria die zijn neergelegd 
in artikel 17 van die Richtlijn,

b) wat van biomassa gemaakte producten 
andere dan biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa betreft, deze producten voldoen 
aan de overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 1, lid 4 bis, van deze richtlijn 
vastgestelde duurzaamheidscriteria, zodra 
deze zijn aangenomen:

*NB: in het voorstel van de Commissie ten 
onrechte als '(1)' genummerd.

Or. en

Motivering

Duurzaamheidscriteria moeten niet alleen gelden voor biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa, maar ook voor vaste brandstoffen die van biomassa zijn gemaakt. Het is niet 
redelijk om - zoals in het voorstel van de Commissie gebeurt - stelselmatig een preferentiële 
behandeling toe te kennen aan brandstoffen die gemaakt zijn van niet-duurzame vaste 
brandstoffen op basis van biomassa. Aangezien de duurzaamheidslogica voor vaste biomassa 
enerzijds en biobrandstoffen/vloeibare biomassa anderzijds niet precies dezelfde is, dienen er 
specifieke criteria voor vaste biomassa te worden vastgesteld en vervolgens in het kader van 
deze richtlijn te worden toegepast.

Amendement 194
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 13 bis* – letter a – letter i
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tot 1 januari 2023 kunnen de lidstaten, 
onverminderd lid 5 van dit artikel, onder 
fiscaal toezicht, belastingvrijstelling 
verlenen of een verlaagd tarief van 
algemene energieverbruiksbelasting 
hanteren voor de in artikel 2 van deze 
richtlijn bedoelde belastbare producten die 
zijn samengesteld uit een of meer van 
onderstaande producten, of deze bevatten 
en voor zover, wat biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa zoals gedefinieerd in 
artikel 2, onder h) en i), van Richtlijn 
2009/28/EG betreft, deze producten 
voldoen aan de duurzaamheidscriteria die 
zijn neergelegd in artikel 17 van die 
Richtlijn:

1. Tot 1 januari 2023 kunnen de lidstaten,
onverminderd lid 5 van dit artikel, onder 
fiscaal toezicht, belastingvrijstelling 
verlenen of een verlaagd tarief van 
algemene energieverbruiksbelasting 
hanteren voor de in artikel 2 van deze 
richtlijn bedoelde belastbare producten die 
zijn samengesteld uit een of meer van 
onderstaande producten, of deze bevatten 
en voor zover, wat biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa zoals gedefinieerd in 
artikel 2, onder h) en i), van Richtlijn 
2009/28/EG betreft, deze producten 
voldoen aan de duurzaamheidscriteria die 
zijn neergelegd in artikel 17 van die 
Richtlijn:

De energie-inhoud van biomethaan is 
gelijk aan die van aardgas. Omdat in het 
aardgasnetwerk geïnjecteerd biomethaan 
bijdraagt aan het vergroten van het 
aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen, wordt het voor wat CO2 en 
energie-inhoud betreft van belasting 
vrijgesteld, mits het wordt geproduceerd 
met inachtneming van de 
duurzaamheidscriteria.

*NB: wrongly numbered '(1)' in the 
Commission proposal.

Or. en

Motivering

Biomethaan is een van de belangrijkste instrumenten voor het verwezenlijken van de 
doelstelling van het gebruik van 10% biobrandstoffen in de vervoerssector in 2020. Omdat ze 
dezelfde moleculaire samenstelling hebben, kunnen aardgas en biomethaan onbeperkt worden 
vermengd. Zij zijn het enige alternatief met lagere emissies voor van olie afgeleide 
brandstoffen. Vandaar dat het een vrijstelling moet krijgen voor de CO2-belasting en de 
energiegerelateerde belasting. Het percentage biomethaan dat in het aardgasnetwerk wordt 
geïnjecteerd, zou worden afgetrokken van de totale belasting van aardgas.
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Amendement 195
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op voorwaarde dat de in deze richtlijn 
voorgeschreven 
minimumbelastingniveaus gemiddeld voor 
elk bedrijf worden gerespecteerd, kunnen
de lidstaten in de volgende gevallen 
verlagingen van de algemene 
energieverbruiksbelasting op 
energieproducten die voor verwarming of 
voor de toepassing van artikel 8, lid 2, 
onder b) en c), worden gebruikt en op 
elektriciteit toepassen:

1. De lidstaten kunnen in de volgende 
gevallen verlagingen van de algemene 
energieverbruiksbelasting op 
energieproducten die voor verwarming of 
voor de toepassing van artikel 8, lid 2, 
onder b) en c), worden gebruikt en op 
elektriciteit toepassen:

Or. en

Amendement 196
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op voorwaarde dat de in deze richtlĳn 
voorgeschreven 
minimumbelastingniveaus gemiddeld voor 
elk bedrĳf worden gerespecteerd, mogen 
de lidstaten belastingverlagingen van de 
CO2-gerelateerde belasting toepassen op 
energieproducten die voor verwarming of 
voor de toepassing van artikel 8, lid 2, 
onder b) en c), worden gebruikt voor zover 
overeenkomsten worden gesloten met 
zakelijke entiteiten waarvan sprake in 
artikel 11 of verenigingen van dergelijke 

2. De lidstaten mogen belastingverlagingen 
van de CO2-gerelateerde belasting 
toepassen op energieproducten die voor 
verwarming of voor de toepassing van 
artikel 8, lid 2, onder b) en c), worden 
gebruikt voor zover overeenkomsten 
worden gesloten met zakelijke entiteiten 
waarvan sprake in artikel 11 of 
verenigingen van dergelijke zakelijke 
entiteiten, of voor zover regelingen inzake 
verhandelbare vergunningen of 
gelijkwaardige doeltreffende maatregelen 
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zakelijke entiteiten, of voor zover 
regelingen inzake verhandelbare 
vergunningen of gelijkwaardige 
maatregelen worden geïmplementeerd, in 
zoverre deze leiden tot de verwezenlijking 
van doelstellingen betreffende de 
vermindering van CO2-emissies.

worden geïmplementeerd, in zoverre deze 
leiden tot de verwezenlijking van 
doelstellingen betreffende de vermindering 
van CO2-emissies.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op voorwaarde dat de in deze richtlĳn 
voorgeschreven minimumbelastingniveaus 
gemiddeld voor elk bedrĳf worden 
gerespecteerd, mogen de lidstaten 
belastingverlagingen van de CO2-
gerelateerde belasting toepassen op 
energieproducten die voor verwarming of 
voor de toepassing van artikel 8, lid 2, 
onder b) en c), worden gebruikt voor zover 
overeenkomsten worden gesloten met 
zakelijke entiteiten waarvan sprake in 
artikel 11 of verenigingen van dergelijke 
zakelijke entiteiten, of voor zover 
regelingen inzake verhandelbare 
vergunningen of gelijkwaardige 
maatregelen worden geïmplementeerd, in 
zoverre deze leiden tot de verwezenlijking 
van doelstellingen betreffende de 
vermindering van CO2-emissies.

2. Op voorwaarde dat de in deze richtlĳn 
voorgeschreven minimumbelastingniveaus 
gemiddeld voor elk bedrĳf worden 
gerespecteerd, mogen de lidstaten 
belastingverlagingen van de optionele 
CO2-gerelateerde belasting toepassen op 
energieproducten die voor verwarming of 
voor de toepassing van artikel 8, lid 2, 
onder b) en c), worden gebruikt voor zover 
overeenkomsten worden gesloten met 
zakelijke entiteiten waarvan sprake in 
artikel 11 of verenigingen van dergelijke 
zakelijke entiteiten, of voor zover 
regelingen inzake verhandelbare 
vergunningen of gelijkwaardige 
maatregelen worden geïmplementeerd, in 
zoverre deze leiden tot de verwezenlijking 
van doelstellingen betreffende de 
vermindering van CO2-emissies.

Or. en

Amendement 198
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bulgarije, Tsjechië, Estland, Letland, 
Litouwen, Hongarije, Polen, Roemenië en 
Slowakije mogen, voor gebruik waarvan 
sprake in de artikelen 8 en 9, een 
overgangstermijn tot 1 januari 2021 
toepassen om CO2-gerelateerde belasting 
in te voeren. Indien de Unie beslist dat de 
niveaus van broeikasgasemissies tegen 
2020 met meer dan 20% worden 
verminderd ten opzichte van de in 1990 
bereikte niveaus, onderzoekt de 
Commissie de toepassing van deze 
overgangstermijnen en dient zij in 
voorkomend geval een voorstel in met het 
oog op de verkorting ervan en/of de 
wijziging van de minimumniveaus van 
CO2-gerelateerde belasting zoals 
beschreven in bijlage I.

Schrappen

Or. en

Amendement 199
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bulgarije, Tsjechië, Estland, Letland, 
Litouwen, Hongarije, Polen, Roemenië en 
Slowakije mogen, voor gebruik waarvan 
sprake in de artikelen 8 en 9, een 
overgangstermijn tot 1 januari 2021 
toepassen om CO2-gerelateerde belasting 
in te voeren. Indien de Unie beslist dat de 

5. Bulgarije, Tsjechië, Estland, Letland, 
Litouwen, Hongarije, Polen, Roemenië en 
Slowakije mogen, voor gebruik waarvan 
sprake in de artikelen 8 en 9, een 
overgangstermijn tot 1 januari 2021 
toepassen om CO2-gerelateerde belasting 
in te voeren. Indien de Unie beslist dat de 
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niveaus van broeikasgasemissies tegen 
2020 met meer dan 20% worden 
verminderd ten opzichte van de in 1990 
bereikte niveaus, onderzoekt de Commissie 
de toepassing van deze overgangstermijnen 
en dient zij in voorkomend geval een 
voorstel in met het oog op de verkorting 
ervan en/of de wijziging van de 
minimumniveaus van CO2-gerelateerde 
belasting zoals beschreven in bijlage I.

niveaus van broeikasgasemissies tegen 
2020 met meer dan 20% worden 
verminderd ten opzichte van de in 1990 
bereikte niveaus, onderzoekt de Commissie 
de toepassing van deze overgangstermijnen 
en dient zij een voorstel in met het oog op 
de verkorting ervan en/of de wijziging van 
de minimumniveaus van CO2-gerelateerde 
belasting zoals beschreven in bijlage I.

Or. en

Motivering

Indien de doelstellingen voor het reduceren van broeikasgassen naar boven toe worden 
bijgesteld, moeten deze overgangstermijnen opnieuw worden bekeken. In een dergelijke 
scenario moeten de lidstaten die in eerste instantie worden vrijgesteld toch in ieder geval in 
bepaalde mate participeren in de gemeenschappelijke, op het terugdringen van emissies 
gerichte inspanningen.

Amendement 200
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 17 – letter c bis (nieuw)
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 21 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Het volgende lid wordt toegevoegd:
"6 bis. Uiterlijk twee jaar na de 
goedkeuring van deze richtlijn dient de 
Commissie een verslag in over de 
haalbaarheid en verwachte weerslag van 
een gehele of gedeeltelijke overschakeling 
van het huidige stelsel van 
belastingheffing op binnenlands gekochte 
hoeveelheden brandstof naar een stelsel 
van belastingheffing op deze brandstoffen 
op basis van de hoeveelheden die 
daadwerkelijk op het grondgebied van 
elke lidstaat worden verbruikt. Indien dit 
noodzakelijk wordt geacht, wordt het 
verslag gevolgd door desbetreffende 
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wetsvoorstellen."

Or. en

Motivering

Het belastingontduikingsverschijnsel van het "tanktoerisme" in het commerciële wegvervoer 
en het "tot de nok toe voltanken" in de commerciële luchtvaart verstoren de interne markt en 
maken het voor de afzonderlijke lidstaten onvoordelig om belastingniveaus toe te passen, die 
hoger liggen dan in andere lidstaten. Het Noord-Amerikaanse IFTA-model laat zien dat deze 
problemen op rationele wijze kunnen worden opgelost door belasting te heffen op de 
brandstof die op het grondgebied van elk administratief gebied wordt gebruikt, in plaats van 
op de aldaar gekochte brandstof.

Amendement 201
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Om de drie jaar en voor het eerst eind 2015 
legt de Commissie aan de Raad een verslag 
over de toepassing van deze richtlijn en, in 
voorkomend geval, een voorstel voor de 
wijziging ervan voor. Voor het aanpassen 
van de prijs van CO2 per ton wordt de 
Commissie gemachtigd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen in 
overeenstemming met artikel 290 VWEU.

Or. en

Motivering

Aanpassing van de richtlijn is te omslachtig voor de belangrijke aanpassing van de CO2-
prijzen.

Amendement 202
Olle Ludvigsson
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Gezien het tempo van de technische en beleidsgerelateerde ontwikkelingen op dit gebied moet 
de Commissie vaker dan om de vijf jaar verslag uitbrengen over de toepassing van deze 
richtlijn, teneinde deze actueel te houden. The reports should be addressed to Parliament as 
well.

Amendement 203
Philippe De Backer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. nl
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Amendement 203
Philippe De Backer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. nl

Amendement 204
Rovana Plumb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Gezien het tempo van de technische en beleidsgerelateerde ontwikkelingen op dit gebied moet 
de Commissie vaker dan om de vijf jaar verslag uitbrengen over de toepassing van deze 
richtlijn, teneinde deze actueel te houden. The reports should be addressed to Parliament as 
well.
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Amendement 205
Bernd Lange

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 206
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het verslag van de Commissie worden 
onder meer het minimumniveau van CO2-
gerelateerde belasting, het effect van 
innovatie en de technologische 
ontwikkelingen, met name ten aanzien van 
energie-efficiëntie, het gebruik van 
elektriciteit in het vervoer en de 
rechtvaardiging voor de vrijstellingen en 
verlagingen die in deze richtlijn zijn 
neergelegd, waaronder voor brandstof die 
voor de lucht- en zeevaart wordt gebruikt, 
onderzocht. In het verslag wordt rekening 
gehouden met de goede werking van de 
interne markt, de reële waarde van de 
minimumniveaus van belasting en de 
bredere doelstellingen van het Verdrag.

In het verslag van de Commissie worden 
onder meer het minimumniveau van CO2-
gerelateerde belasting, het effect van 
innovatie en de technologische 
ontwikkelingen, met name ten aanzien van 
energie-efficiëntie, de weerslag op 
schadelijke of potentieel schadelijke 
emissies andere dan CO2, het gebruik van 
elektriciteit in het vervoer en de 
rechtvaardiging voor de vrijstellingen en 
verlagingen die in deze richtlijn zijn 
neergelegd, waaronder voor brandstof die 
voor de lucht- en zeevaart wordt gebruikt, 
onderzocht. In het verslag wordt rekening 
gehouden met de goede werking van de 
interne markt, de reële waarde van de 
minimumniveaus van belasting en de 
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bredere doelstellingen van het Verdrag.

Or. en

Motivering

Binnen het proces van verbetering van de richtlijn moet specifiek gekeken worden naar 
problemen met andere emissies van CO2, bijvoorbeeld NOx. Het is belangrijk de milieu-
impact van het gebruik van motor- en verwarmingsbrandstoffen breed te bestuderen en aan te 
pakken.

Amendement 207
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het verslag van de Commissie worden 
onder meer het minimumniveau van CO2-
gerelateerde belasting, het effect van 
innovatie en de technologische 
ontwikkelingen, met name ten aanzien van 
energie-efficiëntie, het gebruik van 
elektriciteit in het vervoer en de 
rechtvaardiging voor de vrijstellingen en 
verlagingen die in deze richtlijn zijn 
neergelegd, waaronder voor brandstof die 
voor de lucht- en zeevaart wordt gebruikt, 
onderzocht. In het verslag wordt rekening 
gehouden met de goede werking van de 
interne markt, de reële waarde van de 
minimumniveaus van belasting en de 
bredere doelstellingen van het Verdrag.

In het verslag van de Commissie worden 
onder meer het minimumniveau van CO2-
gerelateerde belasting, het effect van 
innovatie en de technologische 
ontwikkelingen, met name ten aanzien van 
energie-efficiëntie, het gebruik van 
elektriciteit in het vervoer en de 
rechtvaardiging voor de vrijstellingen en 
verlagingen die in deze richtlijn zijn 
neergelegd, waaronder voor brandstof die 
voor de lucht- en zeevaart wordt gebruikt, 
onderzocht. Bovendien moet in het verslag 
van de Commissie onderzocht worden 
of naast CO2-emissies, ook de uitstoot van 
andere schadelijke gassen in rekening 
dient genomen te worden, dit in het kader 
van de bescherming van de 
volksgezondheid.In het verslag wordt 
rekening gehouden met de goede werking 
van de interne markt, de reële waarde van 
de minimumniveaus van belasting en de 
bredere doelstellingen van het Verdrag.

Or. nl
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Amendement 207
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2003/96/EG
Article 29 – paragraph 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het verslag van de Commissie worden 
onder meer het minimumniveau van CO2-
gerelateerde belasting, het effect van 
innovatie en de technologische 
ontwikkelingen, met name ten aanzien van 
energie-efficiëntie, het gebruik van 
elektriciteit in het vervoer en de 
rechtvaardiging voor de vrijstellingen en 
verlagingen die in deze richtlijn zijn 
neergelegd, waaronder voor brandstof die 
voor de lucht- en zeevaart wordt gebruikt, 
onderzocht. In het verslag wordt rekening 
gehouden met de goede werking van de 
interne markt, de reële waarde van de 
minimumniveaus van belasting en de 
bredere doelstellingen van het Verdrag.

In het verslag van de Commissie worden 
onder meer het minimumniveau van CO2-
gerelateerde belasting, het effect van 
innovatie en de technologische 
ontwikkelingen, met name ten aanzien van 
energie-efficiëntie, het gebruik van 
elektriciteit in het vervoer en de 
rechtvaardiging voor de vrijstellingen en 
verlagingen die in deze richtlijn zijn 
neergelegd, waaronder voor brandstof die 
voor de lucht- en zeevaart wordt gebruikt, 
onderzocht. Bovendien moet in het verslag 
van de Commissie onderzocht worden of 
naast CO2-emissies ook de uitstoot van
andere schadelijke gassen in rekening 
dient genomen te worden, dit in het kader 
van de bescherming van de 
volksgezondheid. In het verslag wordt 
rekening gehouden met de goede werking 
van de interne markt, de reële waarde van 
de minimumniveaus van belasting en de 
bredere doelstellingen van het Verdrag.

Or. nl

Amendement 208
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 29 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het verslag van de Commissie worden 
onder meer het minimumniveau van CO2-
gerelateerde belasting, het effect van 
innovatie en de technologische 
ontwikkelingen, met name ten aanzien van 
energie-efficiëntie, het gebruik van 
elektriciteit in het vervoer en de 
rechtvaardiging voor de vrijstellingen en 
verlagingen die in deze richtlijn zijn 
neergelegd, waaronder voor brandstof die 
voor de lucht- en zeevaart wordt gebruikt, 
onderzocht. 

In het verslag van de Commissie worden 
onder meer het minimumniveau van CO2-
gerelateerde belasting, het effect van 
innovatie en de technologische 
ontwikkelingen, met name ten aanzien van 
energie-efficiëntie, het gebruik van 
elektriciteit in het vervoer en de 
rechtvaardiging voor de vrijstellingen en 
verlagingen die in deze richtlijn zijn 
neergelegd, waaronder voor brandstof die 
voor de lucht- en zeevaart wordt gebruikt,
onderzocht. In dat verslag worden tevens 
de effecten onderzocht van de 
industriebeleidsprioriteiten van de 
Europese automobielindustrie in termen 
van schone, energie-efficiënte 
conventionele verbrandingsmotoren, 
alsook de gevolgen voor de CO2-
verminderingsdoelstellingen van de EU 
voor personenauto's.

In het verslag wordt rekening gehouden 
met de goede werking van de interne 
markt, de reële waarde van de 
minimumniveaus van belasting en de 
bredere doelstellingen van het Verdrag.

In het verslag wordt rekening gehouden 
met de goede werking van de interne 
markt, de reële waarde van de 
minimumniveaus van belasting en de 
bredere doelstellingen van het Verdrag.

Or. de

Amendement 209
Sabine Wils, Thomas Händel, Nikolaos Chountis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het verslag van de Commissie worden 
onder meer het minimumniveau van CO2-
gerelateerde belasting, het effect van 
innovatie en de technologische 
ontwikkelingen, met name ten aanzien van 

In het verslag van de Commissie worden 
onder meer het minimumniveau van CO2-
gerelateerde belasting, het effect van 
innovatie en de technologische 
ontwikkelingen, met name ten aanzien van 
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energie-efficiëntie, het gebruik van 
elektriciteit in het vervoer en de 
rechtvaardiging voor de vrijstellingen en 
verlagingen die in deze richtlijn zijn 
neergelegd, waaronder voor brandstof die 
voor de lucht- en zeevaart wordt gebruikt, 
onderzocht. In het verslag wordt rekening 
gehouden met de goede werking van de 
interne markt, de reële waarde van de 
minimumniveaus van belasting en de 
bredere doelstellingen van het Verdrag.

energie-efficiëntie, het gebruik van 
elektriciteit in het vervoer en de 
rechtvaardiging voor de vrijstellingen en 
verlagingen die in deze richtlijn zijn 
neergelegd, onderzocht. Dit verslag dient 
eveneens een overzicht te bevatten van de 
bestaande belastingbepalingen in 
bilaterale overeenkomsten inzake 
luchtdiensten. In het verslag wordt 
rekening gehouden met de goede werking 
van de interne markt, de reële waarde van 
de minimumniveaus van belasting en de 
bredere doelstellingen van het Verdrag.

Or. en

Motivering

Via haar voorstel verslag te doen van de motieven voor belastingvrijstelling voor brandstof 
die wordt gebruikt in de lucht- en zeevaart, geeft de Commissie impliciet toe dat deze 
problemen opleveren en schuift ze de oplossing van deze kwestie tegelijkertijd op de lange 
baan. Het is echter van belang dat er nu iets aan dit probleem wordt gedaan als de EU 
geloofwaardig wil zijn over haar doel het vervoerssysteem in de EU te verduurzamen. 
"Correcte prijsvorming" is een noodzakelijke voorwaarde voor verwezenlijking van dit doel.

Amendement 210
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

In ieder geval zal de lijst van 
bedrijfstakken of deeltakken die worden 
geacht te zijn blootgesteld aan een 
significant CO2-weglekrisico regelmatig 
worden getoetst, met name rekening 
houdend met de beschikbaarheid van 
bekend wordend bewijs..
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Or. en

Motivering

Het beperkte aantal bedrijfstakken en installaties dat aan een weglekrisico is blootgesteld, 
rechtvaardigt geen specifieke wetgeving, maar er zou een inventaris moeten worden 
bijgehouden. De lidstaten zouden elk aangetoond weglekrisico voor energie-intensieve 
industriesectoren ten gevolge van energiebelasting kunnen compenseren door middel van 
staatssteun.

Amendement 211
Bernd Lange

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

In ieder geval zal de lijst van 
bedrijfstakken of deeltakken die worden 
geacht te zijn blootgesteld aan een 
significant CO2-weglekrisico voor de
toepassing van artikel 14 bis van deze 
richtlijn regelmatig worden getoetst, met 
name rekening houdend met de 
beschikbaarheid van bekend wordend 
bewijs. In het verslag van de Commissie 
worden tevens de nationale 
omzettingscondities getoetst op hun 
duidelijkheid en consistentie en op hun 
transparantie voor de consument in het 
algemeen.
Daarnaast moet de Commissie tegen 1 
januari 2016 met een bijkomend voorstel 
komen voor de harmonisatie en 
aanpassing van de aankoopbelasting, 
registratiebelasting en jaarlijkse 
verkeersbelasting voor auto's, die 
uitsluitend aan de CO2-emissies van die 
voertuigen gerelateerd mogen zijn.

Or. de
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Amendement 212
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 29 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk in 2023 dient de Commissie bij 
de Raad een beoordeling in van de 
implementatie van de bepalingen van deze 
richtlijn betreffende de hoogte van de 
belasting op in het wegvervoer gebruikt 
aardgas, alsmede een voorstel voor het 
wijzigen daarvan.  Bij deze beoordeling 
moet onder andere worden gekeken naar 
de grotere beschikbaarheid van aardgas 
en biomethaan, de uitbreiding van het 
netwerk van tankstation in Europa, het 
marktaandeel van auto's die op aardgas 
rijden in Europa, de innovatie en 
technologische ontwikkelingen op het 
gebied van biomethaan als brandstof in de 
vervoerssector en de daadwerkelijke 
waarde van het minimumbelastingniveau.

Or. en

Motivering

Een 'herzieningsclausule' is het juiste instrument om te beoordelen of een gunstige 
belastingregeling voor alternatieve brandstoffen nog altijd noodzakelijk is, mede gezien de 
ontwikkeling van gasvormige brandstoffen uit hernieuwbare bronnen. Aangezien de 
ontwikkeling van biomethaan gekoppeld is aan de ontwikkeling van auto's die op aardgas 
rijden, bestaat op de middellange termijn behoefte aan en gunstiger belastingbehandeling. 
Motoren die met aardgas/biomethaan worden aangedreven, hebben een zeer lage uitstoot van 
vervuilende gassen en een significant lager geluidsniveau en CO2-emissies in vergelijking 
met diesel- en benzinemotoren.

Amendement 213
Gianluca Susta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 21
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Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 29 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het bijzonder uiterlijk in 2023 dient de 
Commissie bij de Raad en het Europees 
Parlement een beoordeling in van de 
implementatie van de bepalingen van deze 
richtlijn betreffende de hoogte van de 
belasting op in het wegvervoer gebruikt 
aardgas, alsmede een voorstel voor het 
wijzigen daarvan.  Bij deze beoordeling 
moet onder andere worden gekeken naar 
de grotere beschikbaarheid van aardgas 
en biomethaan, de uitbreiding van het 
netwerk van tankstation in Europa, het 
marktaandeel van auto's die op aardgas 
rijden in Europa, de innovatie en 
technologische ontwikkelingen op het 
gebied van biomethaan als brandstof in de 
vervoerssector en de daadwerkelijke 
waarde van het minimumbelastingniveau.

Or. en

Amendement 214
Riikka Manner

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – tabel A – kolom 4 – segment 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8.8 €/GJ 8.2 €/GJ

Or. en

Motivering

The minimum level of general energy consumption taxation for gas oil should remain the level 
of year 2013. Gas oil is important for the transport sector and therefore the price of gas oil 
should remain competitive.
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Amendement 215
Riikka Manner

Voorstel voor een richtlijn
Bijlae 1 – tabel A – kolom 5 – segment 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9.6 €/GJ 8.2 €/GJ

Or. en

Motivering

Het minimumniveau van de algemene energievebruiksbelasting voor gasolie moet worden 
gehandhaafd op dat van 2013. Gasolie is belangrijk voor de vervoerssector en de prijs ervan 
moet derhalve concurrerend worden gehouden.

Amendement 216
Leonardo Domenici

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – tabel A – segment 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Lpg

GN-codes 2711 
12 11 t/m 2711 19 
00

20 euro/t CO2 1,5 euro/GJ 5,5 euro/GJ 9,6 euro/GJ

Amendement

Lpg

GN-codes 2711 
12 11 t/m 2711 19 
00

20 euro/t CO2 1,5 euro/GJ 3,5 euro/GJ 3,5 euro/GJ

Or. it

Motivering

De volgens het onderhavige richtlijnvoorstel tegen de jaren 2015-2018 in te voeren 
energiebelastingtarieven zouden resulteren in de geleidelijke en onafwendbare verdwijning 
van lpg voor motorvoertuigen van de markt ten voordele van de traditionele brandstoffen, met 
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alle gevolgen van dien voor het milieu, de samenleving en de industrie. Daarom wordt gepleit 
voor een alleszins significante verhoging van de desbetreffende minimumtarieven, die voor de 
markten echter draaglijk moet zijn.

Amendement 217
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – tabel A – segment 5 bis (nieuw)

Amendement

Commerciële 
gasolie die voor 
voortbeweging 
wordt gebruikt

20 €/t CO2 8.2 €/GJ 8.2 €/GJ 8.2 €/GJ

Or. en

Amendement 218
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – tabel D – segment 1 bis (nieuw)

Amendement

Elektrische stroom voor 
tractiedoeleinden:

- vanaf 1 januari 2013 - 8,2 euro/GJ

- vanaf 1 januari 2015 - 8,8 euro/GJ

- vanaf 1 januari 2018 - 9,6 euro/GJ

Or. de


