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* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden verotusta koskevan yhteisön 
kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY muuttamisesta
(KOM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2011)0169),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka 
mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0105/2011),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, 
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan ja maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot (A7-0000/2011),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Ei riitä, että niin laajassa ja 
merkittävässä asiakokonaisuudessa kuin 
energiaverotus Euroopan unionissa 
otetaan huomioon vain ilmasto- ja 
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ympäristöpolitiikan sanelemat 
vaatimukset, niin tärkeitä kuin ne ovatkin.
Euroopan unionille energia- ja 
teollisuuspolitiikan tavoitteet ovat aivan 
yhtä lailla tärkeitä.

Or. fr

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Ilmastonmuutoksen torjuntaan, 
uusiutuvien energialähteiden käyttöön ja 
energian säästöön liittyvät vaatimukset 
ovat muuttuneet, mikä vahvistettiin 8 ja 
9 päivänä maaliskuuta 2007 sekä 11 ja 
12 päivänä joulukuuta 2008 kokoontuneen 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 
päätelmissä, ja on tarpeen varmistaa, että 
sisämarkkinat toimivat edelleen
moitteettomasti tässä uudessa 
ympäristössä. 

(2) Ilmastonmuutoksen torjuntaan, 
uusiutuvien energialähteiden käyttöön ja 
energian säästöön liittyvät vaatimukset 
ovat muuttuneet, mikä vahvistettiin 8 ja 
9 päivänä maaliskuuta 2007 sekä 11 ja 
12 päivänä joulukuuta 2008 kokoontuneen 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 
päätelmissä, ja on tarpeen varmistaa, että 
sisämarkkinat toimivat moitteettomasti 
tässä uudessa ympäristössä.

Or. fr

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Biopolttoaineiden asteittainen 
markkinoille saattaminen on luonnollinen 
seuraus siitä, että sovelletaan nykyistä 
lainsäädäntökehystä ja erityisesti 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämisestä sekä 
direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY 
muuttamisesta ja myöhemmästä 
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kumoamisesta 23 päivänä 
huhtikuuta 2009 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2009/28/EY1 sekä direktiivin 98/70/EY 
muuttamisesta bensiinin, dieselin ja 
kaasuöljyn laatuvaatimusten osalta sekä 
kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja 
vähentämiseen tarkoitetun mekanismin 
käyttöönottamisen osalta, neuvoston 
direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta 
sisävesialusten käyttämien polttoaineiden 
laatuvaatimusten osalta ja direktiivin 
93/12/ETY kumoamisesta 23 päivänä 
huhtikuuta 2009 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2009/30/EY2. Käytännössä havaitut liian 
runsaslukuiset sisämarkkinoiden 
toteutumisen esteet, jotka johtuvat 
jäsenvaltioiden tavasta suojella omia 
markkinoitaan, olisi kuitenkin poistettava 
esimerkiksi juuri edellä mainittujen 
direktiivien tarkistamisen yhteydessä.
____________
1 EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16.
2 EUVL L 140, 5.6.2009, s. 88.

Or. fr

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Jäsenvaltioille asetettujen nykyisten 
velvoitteiden vuoksi niihin ei ole syytä 
soveltaa ylimääräistä edullista 
verokohtelua biopolttoaineiden 
tapauksessa. Riittää, että kukin niistä voi 
halutessaan käyttää tätä mahdollisuutta.

Or. fr
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Selvyyden vuoksi ja tulkintaerojen 
välttämiseksi hiilidioksidin 
oletuspäästökertoimet ja 
energiatuotteiden lämpöarvot on 
vahvistettava direktiivin 2006/32/EY 
uudessa liitteessä. On tarpeen vahvistaa 
tarkat arvot, jotka ovat erilaisten 
energiatuotteiden tapauksessa 
vertailukelpoisia.
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selvästi merkittävin luokka. Koska näiden 
tuotteiden ympäristöedut vaihtelevat sen 
mukaan, täyttävätkö ne kyseisen 
direktiivin 17 artiklassa säädetyt 
kestävyyskriteerit, biomassan tai 
biomassasta valmistettujen tuotteiden 
erityisiä viitearvoja olisi sovellettava 
ainoastaan siinä tapauksessa, että nämä 
kriteerit täyttyvät.

Or. fr

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Nykyinen 
polttoaineverotusjärjestelmä, joka 
perustuu CN-viitekoodia vastaavaan 
määrään ja veron tasoon mahdollisen 
sekoituksen koostumuksesta riippumatta, 
on osoittautunut käyttökelpoiseksi ja 
takaa sisämarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan.

Or. fr

Perustelu

Komission ehdottamassa järjestelmässä jätetään huomioimatta joitakin sisämarkkinoihin 
liittyviä näkökohtia ja varsinkin tapaukset, joissa jonkin jäsenvaltion operaattori tekee 
sekoituksia jonkin toisen jäsenvaltion operaattorin laskuun.
Tällä hetkellä ei ole olemassa sellaista mekanismia, jonka avulla voitaisiin määrittää ja 
tarkistaa sekoituksiin sisältyvän biopolttoaineen tarkka määrä, mikä pätee erityisesti 
rajatylittävään liikenteeseen.
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Liikennepolttoaineina käytettävien 
nestekaasun ja maakaasun kohdalla 

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

yleisten energiankulutusverojen 
alhaisemman vähimmäisverotason 
soveltaminen tai mahdollisuus näiden 
energiatuotteiden vapauttamiseen verosta 
ei ole perusteltua pitkällä aikavälillä
erityisesti, kun otetaan huomioon tarve 
kasvattaa uusiutuvien energialähteiden 
markkinaosuutta ja toisaalta tarve jatkaa 
joitakin vaihtoehtoisille polttoaineille 
perinteisiin polttoaineisiin verrattuna 
myönnettyjä etuja, jotta ne voivat 
kasvattaa markkinaosuuttaan, minkä 
vuoksi vähimmäisverotasoa on tarpeen 
mukauttaa asteittain.

Or. fr

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Komission olisi laadittava neuvostolle 
joka viides vuosi ja ensimmäisen kerran 
vuoden 2015 loppuun mennessä kertomus 
tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja 
tarkasteltava erityisesti 
hiilidioksidiperusteisen verotuksen 
vähimmäistasoa suhteessa 
päästöoikeuksien 
markkinahintakehitykseen EU:ssa, 
innovoinnin ja teknologisen kehityksen 
vaikutuksiin ja tässä direktiivissä 
säädettyjen verovapautusten ja 
veronalennusten perusteisiin, myös lento-
ja meriliikenteessä käytettävän 
polttoaineen osalta. Luetteloa sellaisista 
toimialoista tai niiden osista, joiden 
katsotaan olevan alttiita merkittävälle 
hiilivuotoriskille, tarkastellaan 
säännöllisesti uudelleen, jotta etenkin uudet 
käyttöön saatavat tiedot saadaan otetuksi 
huomioon.

(28) Komission olisi laadittava Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle joka kolmas
vuosi ja ensimmäisen kerran vuoden 2015 
loppuun mennessä kertomus tämän 
direktiivin täytäntöönpanosta ja 
tarkasteltava erityisesti 
hiilidioksidiperusteisen verotuksen 
vähimmäistasoa suhteessa 
päästöoikeuksien 
markkinahintakehitykseen EU:ssa, 
innovoinnin ja teknologisen kehityksen 
vaikutuksiin ja tässä direktiivissä 
säädettyjen verovapautusten ja 
veronalennusten perusteisiin, myös lento-
ja meriliikenteessä käytettävän 
polttoaineen osalta. Luetteloa sellaisista 
toimialoista tai niiden osista, joiden 
katsotaan olevan alttiita merkittävälle 
hiilivuotoriskille, tarkastellaan 
säännöllisesti uudelleen, jotta etenkin uudet 
käyttöön saatavat tiedot saadaan otetuksi 
huomioon.
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Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on eriytettävä 
hiilidioksidiperusteiset verot ja yleiset 
energiankulutusverot.

2. Jäsenvaltioiden on eriytettävä 
hiilidioksidiperusteinen vähimmäisvero ja 
energiankulutukseen perustuva 
vähimmäisvero.

Or. fr

Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

Hiilidioksidiperusteiset verot lasketaan 
euroina hiilidioksidipäästötonnia kohti 
käyttäen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/87/EY 
mukaisten ohjeiden vahvistamisesta 
kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailua ja 
raportointia varten 18 päivänä 
heinäkuuta 2007 tehdyssä komission 
päätöksessä 2007/589/EY(*) liitteessä I 
olevassa 11 kohdassa vahvistettuja 
hiilidioksidin oletuspäästökertoimia. 
Biomassalle ja biomassasta tehdyille 
tuotteille kyseisessä päätöksessä

Hiilidioksidiperusteiset verot lasketaan 
euroina hiilidioksidipäästötonnia kohti 
käyttäen tämän direktiivin liitteessä II 
vahvistettuja hiilidioksidin 
oletuspäästökertoimia. Biomassalle ja 
biomassasta tehdyille tuotteille tämän 
direktiivin liitteessä täsmennettyjä 
hiilidioksidipäästökertoimia sovelletaan 
direktiivin 2009/28/EY 2 artiklan h ja 
i alakohdassa määriteltyjen 
biopolttoaineiden ja bionesteiden kohdalla 
ainoastaan silloin, kun kyseinen tuote 
täyttää uusiutuvista lähteistä peräisin 
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täsmennettyjä hiilidioksidipäästökertoimia 
sovelletaan direktiivin 2009/28/EY 
2 artiklan h ja i alakohdassa määriteltyjen 
biopolttoaineiden ja bionesteiden kohdalla 
ainoastaan silloin, kun kyseinen tuote 
täyttää uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian käytön edistämisestä 
23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/28/EY(**) 17 artiklassa 
säädetyt kestävyyskriteerit. Jos 
biopolttoaineet ja bionesteet eivät täytä 
näitä kriteerejä, jäsenvaltioiden on 
sovellettava hiilidioksidin 
oletuspäästökertoimia vastaavalle 
lämmityspolttoaineelle tai 
moottoripolttoaineelle, joiden 
vähimmäisverotasot täsmennetään tässä 
direktiivissä.

olevan energian käytön edistämisestä 
23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/28/EY(**) 17 artiklassa 
säädetyt kestävyyskriteerit. Jos 
biopolttoaineet ja bionesteet eivät täytä 
näitä kriteerejä, jäsenvaltioiden on 
sovellettava hiilidioksidin 
oletuspäästökertoimia vastaavalle 
lämmityspolttoaineelle tai 
moottoripolttoaineelle, joiden 
vähimmäisverotasot täsmennetään tässä 
direktiivissä.

Or. fr

Perustelu

Selvyyden vuoksi ja tulkintaerojen välttämiseksi hiilidioksidin oletuspäästökertoimet ja 
energiatuotteiden lämpöarvot on vahvistettava direktiivin uudessa liitteessä. On tarpeen 
vahvistaa tarkat arvot, jotka ovat vertailukelpoisia energiatuotteiden tapauksessa.

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

Yleiset energiankulutusverot lasketaan 
euroina gigajoulea kohti käyttäen energian 
loppukäytön tehokkuudesta ja 
energiapalveluista sekä neuvoston 
direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta 
5 päivänä huhtikuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/32/EY(***) liitteessä II 
vahvistettua energiatuotteen ja sähkön 
nettolämpöarvoa. Biomassan tai 

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

näitä viitearvoja sovelletaan kuitenkin 
ainoastaan siinä tapauksessa, että tuote 
täyttää kyseisen direktiivin 17 artiklassa 
säädetyt kestävyysperusteet. Tällöin niitä 
sovelletaan sekä moottoripolttoaineisiin 
että lämmityspolttoaineisiin. Jos 
biopolttoaineet ja bionesteet eivät täytä 
näitä kriteerejä, jäsenvaltioiden on 
sovellettava vastaavan 
lämmityspolttoaineen tai 
moottoripolttoaineen, joiden 
vähimmäisverotasot täsmennetään tässä 
direktiivissä, viitearvoja.

Or. fr

Perustelu

Selvyyden vuoksi ja tulkintaerojen välttämiseksi hiilidioksidin oletuspäästökertoimet ja 
energiatuotteiden lämpöarvot on vahvistettava direktiivin uudessa liitteessä. On tarpeen 
vahvistaa tarkat arvot, jotka ovat vertailukelpoisia energiatuotteiden tapauksessa.

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

Jos tapauksen mukaan direktiivissä 
2006/32/EY, päätöksessä 2007/589/EY tai 
direktiivissä 2009/28/EY ei mainita 
kyseisen tuotteen päästökerrointa ja/tai 
nettolämpöarvoa, jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon käytettävissä olevat 
tiedot tuotteen 
hiilidioksidipäästökertoimesta ja/tai 
nettolämpöarvosta.

Poistetaan.
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Or. fr

Perustelu

Selvyyden vuoksi ja tulkintaerojen välttämiseksi hiilidioksidin oletuspäästökertoimet ja 
energiatuotteiden lämpöarvot on vahvistettava direktiivin uudessa liitteessä. On tarpeen 
vahvistaa tarkat arvot, jotka ovat vertailukelpoisia energiatuotteiden tapauksessa.

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

3. Jos osa energiatuotteesta muodostuu 
biomassasta tai biomassasta tehdyistä 
tuotteista, tätä osaa koskevat 
hiilidioksidipäästökertoimet ja 
nettolämpöarvo määritetään 2 kohdan 
mukaisesti riippumatta siitä, mihin CN-
koodiin energiatuote kokonaisuudessaan 
kuuluu.

3. Jos osa energiatuotteesta muodostuu 
biomassasta tai biomassasta tehdyistä 
tuotteista, jäsenvaltiot voivat noudattaa 
tasoa, joka on asetettu sekoituksesta 
riippumatta, jos kyseinen taso ylittää 
siihen CN-koodiin sovellettavan 
vähimmäistason, johon energiatuote 
kokonaisuudessaan kuuluu.

125

Or. fr

Perustelu

Sellaisen sekoitettuja tuotteita koskevan laillisen vähimmäisarvon puuttuessa, josta 
säädettäisiin nykyisissä direktiiveissä, sekä sekoituksiin sisältyvien biopolttoaineiden 
Euroopan tason valvontajärjestelmän puuttuessa jäsenvaltiot voivat itse päättää, ottavatko ne 
huomioon sekoitusten biopolttoainepitoisuuden vai eivät.

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

3. Sen estämättä, mitä tässä direktiivissä Poistetaan.
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säädetään verovapautuksista, verojen 
eriyttämisestä ja veronalennuksista, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
silloin, kun liitteessä I säädetään 
yhtäläisistä vähimmäisverotasoista tietylle 
käyttötarkoitukselle, yhtäläiset verotasot 
vahvistetaan tähän käyttötarkoitukseen 
käytettäville tuotteille. Tätä sovelletaan 
liitteessä I olevassa taulukossa A 
tarkoitettuihin moottoripolttoaineisiin 
1 päivästä tammikuuta 2023, rajoittamatta 
15 artiklan 1 kohdan i alakohdan 
soveltamista.
Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 
kutakin käyttötarkoitusta, jota varten 
mainitaan vähimmäisverotaso tapauksen 
mukaan liitteessä I olevassa taulukossa A, 
B tai C, pidetään yhtenä 
käyttötarkoituksena.

Or. fr

Perustelu

Ei olisi tarkoituksenmukaista pakottaa jäsenvaltioita noudattamaan Euroopan tasolla 
vahvistettujen verotasojen välistä suhdetta. Sellaisella toimenpiteellä, kuten esimerkiksi 
dieselin hinnan huomattavalla nostamisella, voisi olla haitallisia vaikutuksia ja se voisi myös 
olla ristiriidassa direktiivin tavoitteiden kanssa.

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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huomioon ottamiseksi. Komissio julkaisee 
näin saadut vähimmäisverotasot 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Vähimmäistasot tarkistetaan ilman eri 
toimenpiteitä siten, että euromääräistä 
perusarvoa korotetaan tai lasketaan 
mainitussa indeksissä edellisen kolmen 
vuoden aikana tapahtuneen 
prosentuaalisen muutoksen verran. Jos 
prosentuaalinen muutos on viimeisimmän 
tarkistuksen jälkeen alle 0,5 prosenttia, 
tarkistusta ei suoriteta.

Or. fr

Perustelu

Vähimmäisverokantojen automaattinen mukauttaminen indeksiin on ongelmallista, koska 
siinä jäsenvaltioilta otetaan tärkeä valta pois ja koska se edistää inflaatiota.

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu
Hiilidioksidiperusteisella verolla olisi kauaskantoisia ympäristö- ja veropoliittisia vaikutuksia 
unionissa. Siksi kertomus olisi annettava myös parlamentille. Tämä velvoite täyttää 
tarkoituksensa vain, jos määräaikaa kertomuksen antamiselle lyhennetään.
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Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
LIITE
Direktiivi 2003/96/EY
Liite I – taulukko A – rivi 4 ja 5

Komission teksti

Nestekaasu
CN-koodit
2711 12 11–2711 19 00

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

Maakaasu
CN-koodit
2711 11 00 ja 2711 21 00

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

Tarkistus

Nestekaasu
CN-koodit
2711 12 11–2711 19 00

20 euroa/t 
CO2 1,5 euroa/GJ 5,5 euroa/GJ 5,5 euroa/GJ

Maakaasu
CN-koodit
2711 11 00–2711 21 00

20 euroa/t 
CO2 1,5 euroa/GJ 5,5 euroa/GJ 5,5 euroa/GJ

Or. de

Perustelu

Komission vuodesta 2018 alkaen noudatettavaksi ehdottama vähimmäisverotaso asettaisi 
vaakalaudalle nestekaasun ja maakaasun käytön. Ilman mukauttamista nestekaasuun 
sovellettaisiin vuodesta 2018 alkaen vähimmäisverotasoa, joka vastaisi yhteensä 
500 euroa/kuutiometri, mikä olisi selvästi enemmän kuin esimerkiksi bensiiniin sovellettava 
vähimmäisverotaso. Nestekaasulla ja maakaasulla toimivat moottorit ovat huomattavasti 
energiatehokkaampia kuin bensiinimoottorit.
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PERUSTELUT

Ehdotuksen sisältö

Vuonna 2003 annetulla energian verotusta koskevalla nykyisellä direktiivillä pyrittiin ennen 
kaikkea välttämään energia-alan kilpailun vääristyminen sisämarkkinoilla. Siinä vahvistetaan 
verotettavia tuotteita, niiden verotusajankohtaa ja sallittavia poikkeuksia koskevat yhteiset 
säännöt. Polttoaineille ja sähkölle vahvistetaan vähimmäistasot, jotka perustuvat pääasiassa 
kulutettavaan energiamäärään. Näiden vähimmäisarvojen yli menevältä osalta jäsenvaltiot 
voivat vapaasti päättää omasta verotasostaan.

Tarkistetussa direktiiviehdotuksessa energiaverotuksen rakennetta mukautetaan sellaista 
vähähiilistä taloutta koskevan tavoitteen tukemiseksi, joka olisi myös energiatehokas, sekä 
ongelmien välttämiseksi sisämarkkinoilla. Energiaverotuksessa on otettu käyttöön 
hiilidioksidiperusteinen osa, ja käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa se pyritään saattamaan 
yhdenmukaiseksi ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvien EU:n velvoitteiden kanssa.

Komission ehdotuksen mukaan energiaverotus jaettaisiin kahteen osaan: ensimmäinen niistä 
liittyy hiilidioksidipäästöihin ja toinen energiasisältöön.

– Hiilidioksidipäästöjä koskeva yksi ainoa vähimmäisverokanta (20 euroa/hiilidioksiditonni) 
otetaan käyttöön kaikilla sellaisilla osa-alueilla, joita EU:n päästökauppajärjestelmä ei koske. 
Tällaisiin osa-alueisiin, kuten kotitalouksiin, liikenteeseen, pienyrityksiin ja maatalouteen, 
sovelletaan näin ollen hiilidioksidipäästömaksua. Tätä hiilidioksidiin liittyvää veroa ei 
sovelleta uusiutuviin energialähteisiin.

– Johonkin tiettyyn energiatuotteeseen sovellettava vähimmäisenergiaverokanta ei enää 
perustu käytettävään energiamäärään, vaan tuotteen energiasisältöön (euroa/gigajoule). Toisin 
sanoen kutakin tuotetta verotetaan sen antaman energiamäärän mukaan, minkä ansiosta 
energiatehokkuus palkitaan automaattisesti.

Veron hiilidioksidipäästöihin liittyvä osa ja energiasisältöön liittyvä osa muodostavat yhdessä 
kulloinkin kyseessä olevan tuotteen verokannan. Jäsenvaltiot voivat vapaasti vahvistaa omat 
verotasonsa EU:n määräämien vähimmäistasojen yli menevältä osalta ja suunnitella omat 
verotusrakenteensa noudattamalla eri energialähteitä koskevien vähimmäisverotasojen välillä 
vallitsevaa suhdetta (suhteellisuusperiaate tai mukauttamislauseke). Ne voivat esimerkiksi 
päättää nostaa vain energiasisältöön liittyvää veron osaa yli vähimmäistason ja olla nostamatta 
hiilidioksidipäästöihin liittyvää osaa tai toisin päin.

Kotitalouksien lämmityksen tapauksessa jäsenvaltioilla tällä hetkellä oleva liikkumavara, 
jonka myötä ne voivat vapauttaa jotkin tuotteet verosta (kaasu, hiili, koksi sekä sähkö), 
ulotetaan koskemaan kaikkia polttoaineita (kivennäisöljyt mukaan lukien), jotta varmistetaan 
energiatuotteiden yhdenmukainen kohtelu.
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Maatalouteen sovelletaan edelleenkin alennettuja verokantoja, mutta niiden on vastattava 
ympäristöön liittyviä tavoitteita, jotta myös maatalous osaltaan myötävaikuttaisi yhteisiin 
ponnisteluihin energiankulutuksen vähentämiseksi. Tarkistettua direktiiviä olisi määrä alkaa 
soveltaa vuonna 2013, jotta se toimisi samanaikaisesti EU:n päästökauppajärjestelmän 
kolmannen vaiheen kanssa.

Esittelijän kanta

Periaatetasolla esittelijä toteaa, että käsiteltävänä oleva ehdotus on merkittävä panos 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevan EU:n "20-20-20"-strategian 
toteuttamiseen.

Esittelijä haluaa myös korostaa, ettei riitä, että niin laajassa ja merkittävässä 
asiakokonaisuudessa kuin energiaverotus Euroopan unionissa otetaan huomioon vain ilmasto-
ja ympäristöpolitiikan sanelemat vaatimukset, niin tärkeitä kuin ne ovatkin, vaan että energia-
ja teollisuuspolitiikan tavoitteet ovat yhtä lailla tärkeitä. Energia- ja teollisuuspolitiikan 
tavoitteet on esittelijän mielestä jossakin määrin jätetty direktiivin tarkistamisen 
suunnittelussa taka-alalle. Näin ollen on olennaisen tärkeää löytää sopiva tasapaino erilaisten 
ja joskus keskenään ristiriidassa olevien näkökohtien välille, jotta Euroopan unionin tasolla 
voidaan antaa sysäys oikeille asioille.

Esittelijä on myös sitä mieltä, että olisi viisasta varmistaa kaikkien Euroopan unionin 
toimielinten tällä hetkellä käsittelemien, energiaan liittyvien asiakokonaisuuksien suurempi 
yhdenmukaisuus. Jotta energiaverotusta koskeva asiakokonaisuus tulisi kokonaan käsitellyksi 
kaikilta näkökohdiltaan, on varmistettava hyväksyttävien suuntaviivojen täydellinen 
yhteensopivuus energiatehokkuusdirektiivin (jota Euroopan parlamentin eräs toinen 
valiokunta käsittelee parhaillaan) kanssa ja huomattavasti laajemmin – vielä suureksi osaksi 
määrittelemättä olevan – EU:n energiapolitiikan keskeisten suuntaviivojen kanssa. On 
kuitenkin varsin todennäköistä, että tämä toive jää kuolleeksi kirjaimeksi tai että sitä ei oteta 
tarpeeksi huomioon, mikä saattaisi heikentää päätösten johdonmukaisuutta.

Yleisesti ottaen esittelijä kannattaa komission järjestelmällistä lähestymistapaa, jonka mukaan 
energiaverotus perustuisi yhtäältä hiilidioksidipäästöihin ja toisaalta energiasisältöön. Tämä 
järjestelmä olisi sekä loogisempi että yhdenmukaisempi kuin aikaisempi järjestelmä. Esittelijä 
myöntää energialähteiden tehokkaampaa käyttöä ja vähemmän saastuttavien energiamuotojen 
käytön lisäämistä puoltavien argumenttien olevan perusteltuja.

Lisäksi 20 euron veron käyttöönoton hiilidioksiditonnia kohti on arvioitu takaavan yhteensä 
20 miljardin euron suuruiset verotulot Euroopan unionin jäsenvaltioille vuodesta 2020 alkaen.

Komission uusien ehdotusten, toisin sanoen yhtäältä energiaverotuksen jakamisen kahteen 
osaan – eli hiilidioksidipäästöihin perustuvaan verotukseen ja käytettävän energiatuotteen 
energiasisältöön perustuvaan verotukseen – ja toisaalta sen, että jäsenvaltioiden on 
noudatettava suhteellisuusperiaatetta EU:n tasolla vahvistettujen eri vähimmäistasojen välillä, 
kaikkein kouriintuntuvin vaikutus olisi dieselin hinnan varsin huomattava kallistuminen 
suurimmassa osassa jäsenvaltioita.

Periaatteessa esittelijä hyväksyy dieselin vähimmäishinnan korottamisen sen loogisen ja 
johdonmukaisen menettelytavan mukaan, jota komissio ehdottaa otettavaksi käyttöön, mutta 
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hän ei pidä asianmukaisena säilyttää suhteellisuusperiaate sellaisenaan ottaen huomioon ne 
huomattavat ja epävakauttavat vaikutukset, joita tästä aiheutuisi.

Ajateltaessa asiaa enemmän institutionaaliselta kannalta esittelijä katsoo ensinnäkin, että jos 
jäsenvaltiot noudattavat tiukasti suhteellisuusperiaatetta, se vaikuttaa välittömästi eri 
energiamuotoihin sovellettaviin verotasoihin jäsenvaltioissa, vaikka tähän asti on ollut 
voimassa vähimmäistasoja koskeva sääntö. Nykyinen ehdotus siis merkitsee tosiasiassa 
Euroopan unionin puuttumista merkittävällä tavalla jäsenvaltioiden verotukseen.

Teollisuuspolitiikan alalla – sen laajassa merkityksessä – dieselin melko huomattava 
hinnankorotus monessa jäsenvaltiossa aiheuttaisi paljon enemmän ongelmia kuin kyseisellä 
toimella voitaisiin ratkaista. Mainittakoon konkreettisena esimerkkinä, että Saksassa korotus 
olisi 31 senttiä litralta vuoteen 2023 mennessä.

Tieteellisesti ei voida kiistää, että termodynamiikan periaatteen mukaan dieselmoottorilla on 
huomattavia etuja bensiinimoottoriin verrattuna etenkin suorituskyvyssä ja 
energiatehokkuudessa. Viimeaikaisten kokemusten perusteella Euroopan unionin asettamasta 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteesta osa saavutetaan lisäämällä dieselajoneuvojen 
käyttöä.

Dieselmoottorien teknologisessa kehittämisessä unionilla on muihin maailman maihin 
verrattuna huomattava etumatka kilpailukyvyssä, ja teknologinen kehittäminen edellyttää 
huipputason tutkimusta, joka on unionille merkittävä valtti muihin talousmahteihin verrattuna. 
Ei siis vaikuta järkevältä aiheuttaa näin suurta epävakauttavaa iskua Euroopan 
autoteollisuudelle, jolla on rakenneongelmia ja joka joutuu kohtaamaan ankaraa kilpailua 
kolmansien maiden taholta.

Edes kymmeneksi vuodeksi määrätty siirtymäaika vuoteen 2023 asti ei riitä vaimentamaan 
sellaisen iskun vaikutuksia.

Kolmas perusargumentti suhteellisuusperiaatetta vastaan koskee vaikutusta kuluttajahintoihin. 
Tiettyjen polttoaineiden hintojen tuntuvan nousun aiheuttamaa inflaatioriskiä ei voida välttää, 
varsinkaan kun jäsenvaltiot eivät julkisen talouden surkean tilanteen vuoksi voi laskea 
esimerkiksi peruskulutustuotteiden veroja.

Myös kuluttajat joutuisivat kärsimään, aivan kuten koko liikenneala, jonka 
tuotantokustannukset nousisivat huomattavasti.

Vaikka energiahintojen kehitys on inflaation pääasiallinen syy, esittelijä katsoo, että on 
ehdottomasti syytä välttää sellaisten mekanismien lisäämistä, jotka voisivat ruokkia hintojen 
nousua.

Tämän vuoksi esittelijä myös vastustaa painokkaasti ehdotusta indeksoida 
vähimmäisverotasot automaattisesti hintojen kehitykseen tai hiilidioksidihintojen 
nousuun/laskuun. Esittelijä ihmetteleekin tässä yhteydessä, että komissio, joka on niin kärkäs 
luopumaan palkkojen automaattisesta sitomisesta indeksiin niissä tapauksissa kuin näin vielä 
tehdään, ehdottaa samoin perusteluin indeksoinnin käyttöön ottamista energiaverotuksessa.
On tärkeää, että lainsäätäjä tekee asiassa omat päätöksensä. Automaattiset korotukset eivät ole 
suotavia.
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Mitä tulee vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, kuten nestekaasuun ja paineistettuun maakaasuun, 
esittelijä myöntää, että johdonmukaisuuden vuoksi samoja, energiasisältöön ja hiilidioksidiin 
liittyviä verokantoja pitäisi aikanaan soveltaa kaikkiin polttoaineisiin, nestekaasu ja 
paineistettu maakaasu mukaan lukien. Toisin sanoen polttoaineiden hiilidioksidipäästöihin 
liittyvät edut korvattaisiin automaattisesti verokohtelussa, mutta mitään muita kilpailuetuja ei 
myönnetä. On kuitenkin otettava huomioon, että näihin tuotteisiin tällä hetkellä sovellettavat 
verokannat ovat usein hyvin matalia ja että tarvitaan vielä aikaa, ennen kuin vaihtoehtoiset 
polttoaineet voivat todella kilpailla perinteisten polttoaineiden kanssa investointi- ja 
infrastruktuurikustannusten vuoksi. Siksi ehdotetaan vähimmäisverotasojen korotuksen 
rajoittamista 5,50 euroon/GJ vuodesta 2015 alkaen sekä sitä, ettei suunniteltua 9,60 euron/GJ 
korotusta sovelleta vuodesta 2018 alkaen. Rajoittamalla korotusta mahdollistetaan, että 
vaihtoehtoiset polttoaineet voivat hyötyä siitä suhteellisesta edusta, jota ne tarvitsevat 
enemmän energiaa säästävän teknologian kehittämiseksi.


