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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

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

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2011)0169),

– gezien artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op 
grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0105/2011),

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de adviezen van 
de Begrotingscommissie, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid, de Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie vervoer 
en toerisme en de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A7-0000/2011),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In een dermate complex en 
wezenlijk dossier als de belasting van 
energie in de Europese Unie mag niet 
uitsluitend rekening worden gehouden 
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met de vereisten van het klimaat- en 
milieubeleid, hoe dringend deze ook 
mogen zijn. De doelstellingen van het 
energie- en het industriebeleid vormen 
voor de Europese Unie immers een even 
essentiële uitdaging.

Or. fr

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het is noodzakelijk ervoor te zorgen dat 
de interne markt goed blijft functioneren
in een context van nieuwe eisen met 
betrekking tot beperking van de 
klimaatverandering, gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen en 
energiebesparing, zoals bevestigd door de 
conclusies van het Voorzitterschap van de 
Europese Raad van 8-9 maart 2007 en van
11-12 december 2008.

(2) Het is noodzakelijk ervoor te zorgen dat 
de interne markt goed functioneert in een 
context van nieuwe eisen met betrekking 
tot beperking van de klimaatverandering, 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen 
en energiebesparing, zoals bevestigd door 
de conclusies van het Voorzitterschap van 
de Europese Raad van 8-9 maart 2007 en 
van 12-13 december 2008.

Or. fr

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het geleidelijk in de handel 
brengen van biobrandstoffen zal 
natuurlijk voortvloeien uit de toepassing 
van het bestaande wetgevingskader, in het 
bijzonder 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 en 
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houdende wijziging en intrekking van 
Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 
2003/30/EG1, alsook van Richtlijn 
2009/30/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 23 april 2009 tot wijziging 
van Richtlijn 98/70/EG met betrekking tot 
de specificatie van benzine, 
dieselbrandstof en gasolie en tot invoering 
van een mechanisme om de emissies van 
broeikasgassen te monitoren en te 
verminderen, tot wijziging van Richtlijn 
1999/32/EG van de Raad met betrekking 
tot de specificatie van door binnenschepen 
gebruikte brandstoffen en tot intrekking 
van Richtlijn 93/12/EEG2

 .  Er moet 
echter een eind worden gemaakt - wellicht 
in het kader van een herziening van deze 
richtlijnen - aan de veel te talrijke 
inbreuken op de internemarktregels die 
zich in de praktijk voordoen omdat elke 
lidstaat ertoe neigt zijn eigen nationale 
markt te beschermen.
____________
1 PB L 140 van 5.6.2009, blz. 16. ;
2 PB L 140 van 5.6.2009, blz. 88. ;

Or. fr

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Aangezien de lidstaten al aan 
verplichtingen moeten voldoen, is het niet 
wenselijk dat zij worden verplicht extra 
belastingvoordelen voor biobrandstoffen 
toe te passen. Het volstaat dat hun de 
mogelijkheid daartoe wordt geboden.

Or. fr
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Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
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 

(6) Voor alle duidelijkheid en om 
uiteenlopende interpretaties uit te sluiten 
is het absoluut noodzakelijk dat de 
referentiewaarden van de CO2-
emissiefactoren en de calorische waarde 
van de energieproducten in een nieuwe 
bijlage bij Richtlijn 2003/96/EG worden 
vastgelegd. Het is wenselijk dat 
nauwkeurige en vergelijkbare waarden 
voor de verschillende energieproducten 
worden vastgesteld.
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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. fr

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het huidige belastingstelsel voor 
brandstoffen, dat gebaseerd is op het 
volume en de belastingvoet die 
overeenstemt met de GN-referentiecode, 
ongeacht de samenstelling van een 
eventueel mengsel, heeft zijn 
deugdelijkheid bewezen en garandeert de 
goede werking van de interne markt.

Or. fr

Motivering

De Commissie stelt een regeling voor die voorbijgaat aan sommige aspecten van de interne 
markt, zoals gevallen waarin in een lidstaat mengsels worden geproduceerd voor rekening 
van een marktdeelnemer van een andere lidstaat.
Momenteel bestaat er geen mechanisme om het exacte gehalte aan biobrandstoffen in 
mengsels vast te stellen en te controleren, vooral bij grensoverschrijdende handel.
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Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
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.

Schrappen

Or. fr

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
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 

(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 worden getoetst om rekening 
te houden met de ontwikkeling van de reële 
waarde ervan teneinde het huidige niveau 
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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.

van tariefharmonisatie te behouden;

Or. fr

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(17) Vrijstellingen of verlagingen voor 
huishoudens met een laag inkomen en 
liefdadige organisaties kunnen deel 
uitmaken van door de lidstaten vastgestelde 
sociale maatregelen. De mogelijkheid om 
dergelijke vrijstellingen of verlagingen toe 
te passen, moet om redenen van gelijke 
behandeling van energiebronnen worden 
uitgebreid tot alle energieproducten die 
worden gebruikt als verwarmingsbrandstof 
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. de
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Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
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 lange termijn 
niet gerechtvaardigd; in het licht van de 
noodzaak om het marktaandeel van 
hernieuwbare energiebronnen te verhogen, 
enerzijds, en de noodzaak om bepaalde 
belastingvoordelen voor alternatieve 
brandstoffen ten opzichte van de klassieke 
brandstoffen te prolongeren zodat hun 
marktaandeel kan toenemen, moeten
evenwel de minimumbelastingniveaus 
geleidelijk worden aangepast.

Or. fr

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
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 

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

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. de

Motivering

Een CO2-gerelateerde belasting zou vergaande gevolgen hebben voor het milieu- en 
belastingbeleid in de Unie. Daarom moet de Commissie ook aan het Parlement verslag 
uitbrengen. De verslagen kunnen alleen een sturende functie hebben, als zij met kortere 
tussenpozen worden uitgebracht.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
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 maken onderscheid tussen
een CO2-gerelateerde minimumbelasting 
en een 
minimumenergieverbruiksbelasting.

Or. fr

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 1 – lid 2 – alinea 2
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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 die beschreven 
worden in bijlage II bij de onderhavige
richtlijn.  De CO2-emissiefactoren die in
bijlage bij deze richtlijn 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. fr

Motivering

Voor alle duidelijkheid en om uiteenlopende interpretaties uit te sluiten is het absoluut 
noodzakelijk dat de referentiewaarden van de CO2-emissiefactoren en de calorische waarde 
van de energieproducten in een nieuwe bijlage bij de richtlijn worden vastgelegd. Het is 
wenselijk dat nauwkeurige en vergelijkbare waarden voor de energieproducten worden 
vastgesteld.
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Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
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. 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 deze richtlijn.
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.  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.

Or. fr

Motivering

Voor alle duidelijkheid en om uiteenlopende interpretaties uit te sluiten is het absoluut 
noodzakelijk dat de referentiewaarden van de CO2-emissiefactoren en de calorische waarde 
van de energieproducten in een nieuwe bijlage bij de richtlijn worden vastgelegd. Het is 
wenselijk dat nauwkeurige en vergelijkbare waarden voor de energieproducten worden 
vastgesteld.
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Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor zover Richtlijn 2006/32/EG, 
Beschikking 2007/589/EG of 
Richtlijn 2009/28/EG, al naar het geval, 
geen emissiefactor en/of calorische 
onderwaarde voor het betrokken product 
bevatten, verwijzen de lidstaten naar 
relevante beschikbare informatie over de 
CO2-emissiefactor en/of de calorische 
onderwaarde ervan.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Voor alle duidelijkheid en om uiteenlopende interpretaties uit te sluiten is het absoluut 
noodzakelijk dat de referentiewaarden van de CO2-emissiefactoren en de calorische waarde 
van de energieproducten in een nieuwe bijlage bij de richtlijn worden vastgelegd. Het is 
wenselijk dat nauwkeurige en vergelijkbare waarden voor de energieproducten worden 
vastgesteld.

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor zover een deel van een 
energieproduct uit biomassa of van
biomassa gemaakte producten bestaat,
worden de voor dit deel relevante CO2-
emissiefactoren en calorische 
onderwaarde bepaald overeenkomstig lid 
2, onafhankelijk van de GN-code van het 

3. Voor zover een deel van een 
energieproduct uit biomassa of van 
biomassa gemaakte producten bestaat,
hebben de lidstaten de mogelijkheid om 
een tarief toe te passen dat onafhankelijk 
van het mengsel wordt vastgesteld voor 
zover dat tarief hoger is dan het 
minimumtarief dat geldt voor de GN-code 
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energieproduct als geheel. van het energieproduct als geheel.

125

Or. fr

Motivering

Bij gebrek aan een eventueel in de bestaande richtlijnen bepaald wettelijk minimum voor 
mengproducten en aan een Europese regeling voor toezicht op het gehalte biobrandstof in 
mengsels, krijgen de lidstaten de keuze om al dan niet rekening te houden met het gehalte aan 
biobrandstoffen in de mengsels.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
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. fr

Motivering

Het lijkt ons niet verstandig de lidstaten ertoe te verplichten de verhouding tussen de op
Europees niveau vastgestelde tarieven na te leven. Een dergelijke maatregel, bijvoorbeeld een 



PE473.839v01-00 18/23 PR\879700NL.doc

NL

aanzienlijke verhoging van de prijs van diesel, kan nadelige gevolgen hebben en ook in strijd 
zijn met de doelstellingen van de richtlijn.

Amendement 18

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

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

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.

Or. fr

Motivering

De automatische aanpassing van de minimumtarieven zorgt voor problemen omdat de 
lidstaten een belangrijke bevoegdheid uit handen worden genomen en de inflatie erdoor 
wordt aangewakkerd.
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Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
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. de

Motivering

Een CO2-gerelateerde belasting zou vergaande gevolgen hebben voor het milieu- en 
belastingbeleid in de Unie. Daarom moet de Commissie ook aan het Parlement verslag 
uitbrengen. De verslagen kunnen alleen een sturende functie hebben, als zij met kortere 
tussenpozen worden uitgebracht.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
BĲLAGE
Richtlijn 2003/96/EG
Bijlage I – tabel A - kolom 4 en 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Flüssiggas
KN-Codes
2711 12 11 bis 2711 
19 00

20 EUR/t 
CO2

1,5 EUR/GJ 5,5 EUR/GJ 9,6 EUR/GJ

Erdgas
KN-Codes
2711 11 00 und 2711 
21 00

20 EUR/t 
CO2

1,5 EUR/GJ 5,5 EUR/GJ 9,6 EUR/GJ

Amendement

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

20 euro/t 
CO2 1,5 euro/GJ 5,5 euro/GJ 5,5 euro/GJ
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aardgas
GN-codes 
2711 11 00 t/m 2711 
21 00

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

Or. de

Motivering

Het minimumbelastingpercentage dat de Commissie voorstelt zou het gebruik van lpg en 
aardgas tegenwerken. Zonder wijziging zou vanaf 2018 voor lpg een minimumbelasting van 
in totaal 500 euro per m3 gelden, veel meer dus dan bijvoorbeeld die voor benzine. Motoren 
op lpg en aardgas zijn veel energie-efficiënter dan benzinemotoren.

TOELICHTING

De inhoud van het voorstel

De bestaande richtlijn betreffende de belasting van energie, die in 2003 is aangenomen, had in 
de eerste plaats op het oog concurrentievervalsing in de energiesector in de interne markt te 
voorkomen. Er worden een aantal gemeenschappelijke regels in vastgesteld voor de belasting 
van energieproducten, het moment waarop zij worden belast en de toegestane vrijstellingen. 
Bovendien worden voor verwarmingsbrandstoffen, motorbrandstoffen en elektriciteit 
minimumtarieven bepaald, die hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de hoeveelheid verbruikte 
energie.  Boven deze minimumwaarden mogen de lidstaten hun nationale tarieven vrij 
vaststellen.

Het wijzigingsvoorstel past de energiebelastingstructuur aan om deze af te stemmen op de 
doelstelling van het verwezenlijken van een koolstofarme en bovendien energie-efficiënte 
economie en om problemen op de interne markt te voorkomen. Door in de energiebelasting 
een CO2-gerelateerd element in te voeren, wil de Commissie met haar voorstel de 
energiebelasting laten aansluiten op de verplichtingen die de EU is aangegaan op het vlak van 
de strijd tegen de klimaatverandering. 

In het voorstel van de Commissie wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten 
energiebelasting: de eerste is gekoppeld aan de CO2-uitstoot en de tweede aan de energie-
inhoud.

- er komt een vast minimumbelastingtarief voor CO2-emissies (20 EUR/t CO2) voor alle 
sectoren die buiten de EU-regeling voor emissiehandel (ETS) vallen. Deze sectoren -
gezinnen, vervoer, kleine ondernemingen en landbouw - zullen dus een CO2-belasting moeten
afdragen. De CO2-belasting geldt niet voor hernieuwbare energiebronnen.

- De minimumbelastingsniveaus die gelden voor een gegeven energieproduct zijn niet langer 
gebaseerd op het verbruikte volume maar op de energie-inhoud van het product (EUR/GJ). 
Met andere woorden, elk product zal worden belast naar gelang van de hoeveelheid energie 
die het opwekt, waardoor de energie-efficiëntie automatisch wordt beloond. 
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Beide - het gedeelte van de belasting dat gekoppeld is aan de CO2-uitstoot, en het aan de 
energie-inhoud gerelateerde gedeelte - vormen samen de belasting op een gegeven product. 
De lidstaten kunnen vrij hun respectieve niveaus vaststellen, bovenop de minimumtarieven 
die door de EU zijn opgelegd, en hun eigen belastingstructuur kiezen op basis van de 
verhoudingen tussen de verschillende minimumbelastingniveaus voor de diverse soorten 
energie (evenredigheidsbeginsel of aanpassingsclausule). Zij zouden bijvoorbeeld kunnen 
beslissen alleen het aan de energie-inhoud gerelateerde deel van de belasting boven het 
minimumniveau op te trekken, en het CO2-gerelateerde deel ongewijzigd te laten, of vice 
versa. 

Wat huisverwarming betreft, zal de armslag die de lidstaten momenteel wordt geboden om 
bepaalde producten (gas, steenkool en cokes, en elektriciteit) vrij te stellen worden uitgebreid 
tot alle verwarmingsbrandstoffen (inclusief de minerale oliën) om ervoor te zorgen dat alle 
energieproducten op een coherente manier worden behandeld.

Voor de landbouw zullen verlaagde tarieven blijven gelden, maar die zullen worden gericht 
op de milieudoelstellingen, zodat ook de landbouw zijn steentje bijdraagt aan de gezamenlijke 
inspanning op het energieverbruik terug te dringen. De herziene richtlijn zou in 2013 in 
werking moeten treden, parallel aan de derde fase van ETS.

Standpunt van de rapporteur

Op principieel vlak erkent de rapporteur dat het onderhavige Commissievoorstel een 
aanzienlijke bijdrage levert aan de verwezenlijking van de Europese "20-20-20"-strategie 
voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Hij wijst er voorts op dat in een dermate complex en wezenlijk dossier als de belasting van 
energie in de Europese Unie niet uitsluitend rekening mag worden gehouden met de vereisten 
van het klimaat- en milieubeleid, hoe dringend deze ook mogen zijn, maar dat de 
doelstellingen van het energiebeleid en het industriebeleid een even essentiële uitdaging 
vormen. Hij kan zich echter niet van de indruk ontdoen dat deze laatste bij de herziening van 
de richtlijn enigermate op de achtergrond zijn geplaatst. Hij vindt het daarom van primordiaal 
belang dat het juiste evenwicht wordt gevonden tussen de diverse uitdagingen, die 
uiteenlopend en in sommige gevallen zelfs tegengesteld kunnen zijn, om de juiste impulsen te 
kunnen geven op het niveau van de Europese Unie.

Volgens de rapporteur zou het ook verstandig zijn te zorgen voor een grotere coherentie 
tussen de verschillende energiedossiers die momenteel bij de EU-instanties op tafel liggen. 
Opdat het dossier betreffende de belasting van energie volledig en in al zijn aspecten zou 
kunnen worden behandeld, moet erop worden toegezien dat de voorgestelde richtsnoeren 
perfect sporen met de richtlijn Energie-efficiëntie (die momenteel in een andere EP-
commissie ter discussie staat) en in veel ruimer opzicht met alle hoofdlijnen van een Europees 
energiebeleid dat grotendeels nog in zijn kinderschoenen staat. Toch valt het te vrezen dat dit 
een vrome wens blijft of dat er onvoldoende rekening mee wordt gehouden, wat een negatieve 
uitwerking zou kunnen hebben op de coherentie van de besluiten.
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Over het algemeen kan de rapporteur zich vinden in de methodologische benadering van de 
Commissie, waarbij de energie op een dubbele basis wordt belast: enerzijds de CO2-uitstoot 
en anderzijds de energie-inhoud. Dit systeem lijkt logischer en coherenter dan het 
voorgaande. De rapporteur erkent de gegrondheid van de argumenten die pleiten voor een 
beter gebruik van de energiebronnen en een groter beroep op schonere energie.

Bovendien moet de invoering van een CO2-belasting van 20 euro ter ton vanaf 2020 alle 
lidstaten van de Europese Unie samen inkomsten opleveren voor een bedrag van 20 miljard 
euro. 

Het meest tastbare effect van de Commissievoorstellen is echter dat de belasting op basis van 
de CO2-uitstoot en de energie-inhoud van het gebruikte energieproduct, enerzijds, en de 
naleving door de lidstaten van het "evenredigheidsbeginsel" wat de verscheidene 
minimumniveaus in de Europese Unie betreft, anderzijds, onder meer kan leiden tot een 
substantiële stijging van de dieselprijs in de meeste lidstaten.

De rapporteur aanvaardt weliswaar het beginsel van een toename van de 
minimumbelastingvoet voor diesel, overeenkomstig de logische en coherente methodologie 
die de Europese Commissie terecht wenst in te voeren, maar acht het niet wenselijk het 
evenredigheidsbeginsel als dusdanig te behouden, gezien de meer dan waarschijnlijke 
voelbare en destabiliserende gevolgen ervan.

Uit een meer institutioneel oogpunt geeft de rapporteur ter overweging mee dat de strikte 
naleving door de lidstaten van het evenredigheidsbeginsel neerkomt op een direct ingrijpen in 
de belastingtarieven voor de diverse soorten energie in de 27 lidstaten, terwijl tot nu toe de 
regel van de minimumdrempels gold. Het Commissievoorstel in kwestie komt dus de facto 
neer op een significante inmenging van de Europese Unie in het nationaal fiscaal beleid van 
de respectieve lidstaten.

Op het vlak van het industriebeleid in de ruime zin, zou de vrij aanzienlijke verhoging van de 
dieselprijs in tal van lidstaten (in Duitsland plus 31 ct per liter tegen 2023, om maar een 
voorbeeld te noemen) zonder twijfel meer problemen opwerpen dan oplossen.

Het staat wetenschappelijk buiten kijf dat de dieselmotor, dank zij het principe van de 
thermodynamica, vergeleken met de benzinemotor aanzienlijke voordelen biedt qua prestaties 
en energie-efficiëntie. Uit recente ervaring weten wij dat de CO2-uitstootvermindering, die de 
Europese Unie zich als doel heeft gesteld, deels kan worden gerealiseerd door meer te mikken 
op het gebruik van dieselvoertuigen.

In de wetenschap dat Europa bij de ontwikkeling van de dieselmotortechnologie een 
aanzienlijke voorsprong heeft ten opzichte van de rest van de wereld en dat voor deze 
ontwikkeling geavanceerde technologie vereist is, die eveneens een troef is van de Europese 
Unie in vergelijking met de andere economische grootmachten, lijkt het ons niet verstandig de 
Europese automobielindustrie, die al af te rekenen heeft met de geduchte concurrentie van de 
derde landen en met structurele problemen, daar bovenop een zo destabiliserende klap toe te 
dienen. 

De voorgestelde overgangsperiode van 10 jaar (tot 2023) is evenmin van aard om de schok op 
te vangen.  
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Het derde basisargument dat tegen de evenredigheid pleit is de impact op de 
consumptieprijzen. Het inflatierisico als gevolg van de forse stijging van de prijs van 
sommige brandstoffen valt onmogelijk uit te sluiten, te meer daar de lidstaten door de 
erbarmelijke toestand van de overheidsfinanciën niet in staat zijn om bijvoorbeeld de 
belasting op benzine te verlagen. 

Ook de consumenten zouden er het slachtoffer van zijn, net als de gehele vervoersector, die 
zou moeten afrekenen met een aanzienlijke kostenstijging.

Aangezien de evolutie van de energieprijzen de belangrijkste inflatiehaard vormt, acht de 
rapporteur het absoluut nodig te vermijden dat andere mechanismen worden toegevoegd die 
prijsstijgingen in de hand kunnen werken.

Om dezelfde reden verzet de rapporteur zich resoluut tegen het voorstel om de 
minimumbelastingtarieven automatisch aan te passen aan de prijsontwikkeling of de 
stijging/daling van de CO2-prijs. In dat verband verbaast het de rapporteur dat de Europese 
Commissie als allereerste prompt tegen de automatische loonaanpassing (indexering) - waar 
deze nog bestaat - fulmineert, maar met dezelfde argumenten voorstelt de automatische 
aanpassing in te voeren op het gebied van de energiebelasting.  Het is belangrijk dat de 
wetgever meester blijft over zijn beslissingen terzake. Automatische verhogingen zijn dus niet 
wenselijk.

Wat de fiscale behandeling van alternatieve brandstoffen zoals lpg (vloeibaar petroleumgas) 
en CNG (gecomprimeerd aardgas) betreft, erkent de rapporteur dat, ter wille van de 
coherentie, dezelfde belastingtarieven voor energie-inhoud en CO2 gelden voor alle 
brandstoffen, inclusief CNG en lpg. Op die manier zouden de relatieve voordelen van elke 
brandstof in termen van CO2-uitstoot automatisch door de belastingregeling beloond worden 
maar er zouden geen andere mededingingsvoordelen worden toegekend. Aangezien de 
huidige belastingniveaus voor deze producten echter vaak zeer laag zijn en meer tijd nodig is 
vooraleer deze laatste wegens de investerings- en infrastructuurkosten de traditionele 
brandstoffen effectief zullen kunnen beconcurreren, wordt voorgesteld de stijging van het 
minimumtarief te beperken tot 5,50 euro/GJ vanaf 2015 en de voor 2018 geplande verhoging 
met 9,60 euro/GJ niet toe te passen. Dank zij deze beperkte stijging zullen de alternatieve 
brandstoffen een relatief voordeel genieten, dat zij nodig hebben om een energiezuinigere 
technologie te kunnen ontwikkelen.


