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LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa voimassa olevaa energiaverodirektiiviä 
jakamalla energiatuotteiden vähimmäisverokanta kahteen osaan eli hiilidioksidiperusteiseen 
verotukseen ja energiasisältöön perustuvaan verotukseen. Näin edistetään tehokkaammin 
ilmastonmuutokseen liittyviä tavoitteita ja tehdään energiatuotteiden sisämarkkinoista 
selkeämmät ja tasapuolisemmat. 

Ehdotus on tärkeä askel oikeaan suuntaan, ja erityisen tärkeää, tarpeellista ja perusteltua on 
veropohjan siirto määrästä ja painosta hiilidioksidipitoisuuteen ja energiasisältöön. On 
kuitenkin syytä olettaa, että kaikkia tavoitteita ei täysin saavuteta ja että hukataan 
mahdollisuus edistää mahdollisimman tehokkaasti ilmastonmuutoksen torjuntaa, unionin 
ympäristön parempaa laatua ja pikaista siirtymistä kohti vähähiilistä taloutta. 

Valmistelija ehdottaa siksi, että komission ehdotusta tarkistetaan seuraavien periaatteiden 
mukaisesti:

– Yksityisen liikenteen eri muotoja kohdellaan yhtäläisesti, jotta kustannukset voidaan 
mahdollisimman pitkälle sisällyttää hintoihin ja luoda yhtäläiset toimintaedellytykset. 
Näin ollen lento- ja meriliikenteen poissulkemisesta olisi luovuttava.

– Samoista syistä maa- ja metsätaloutta koskevista vapautuksista olisi vähitellen luovuttava.

– Jos energiavero ei olisi inflaatiota suurempi eikä sitä kytkettäisi hiilidioksidihintoihin 
päästökauppajärjestelmän markkinoilla, sillä ei olisi enää ohjaavaa vaikutusta.

– Kotitalouksien vapauttaminen verosta merkitsee, että luovutaan mahdollisuudesta 
kannustaa rakennusten energiatehokkuuteen, mutta toisaalta kotitalouksien ottaminen 
mukaan ilman sosiaalisia korjausmekanismeja johtaa erityisesti kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien energiaköyhyyteen.

– Biomassa ei ole itsessään hiilidioksidipäästöjen kannalta neutraalia.

Kaiken kaikkiaan valmistelija kannattaa komission ehdotusta, koska se on hyvin tärkeä askel 
oikeaan suuntaan. Tuloksia voitaisiin kuitenkin edelleen parantaa hyväksymällä joitakin 
muutoksia ja luopumalla joistakin poissulkemisista ja vapautuksista.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:



PE472.296v03-00 4/23 AD\891524FI.doc

FI

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Unionissa olisi tosiasiallisesti 
taattava erilaisten energialähteiden 
verotuksen johdonmukaisuus ja otettava 
käyttöön uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian verotusta koskeva kehys.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
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 parhaalla 
mahdollisella tavalla tässä uudessa 
ympäristössä.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Olisi otettava huomioon uuden 
verotusmenettelyn käytännön seuraukset 
etenkin kun unionia koettelee rahoitus- ja 
talouskriisi, jonka vaikutuksia on 
arvioitava. Tässä yhteydessä olisi 
ajantasaistettava vaikutustenarvioinnin 
yhteydessä kerättyjä tietoja.
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Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(3) Hiilidioksidipäästöihin perustuva 
verotus voi olla jäsenvaltioille tehokas tapa
edistää ympäristön kannalta kestävää 
toimintaa kuluttajien keskuudessa ja 
saastuttavilla aloilla ja saada aikaan 
jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumusten täyttämiseksi 
vuoteen 2020 mennessä 23 päivänä 
huhtikuuta 2009 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen 
406/2009/EY mukaan tarvittavat 
kasvihuonekaasujen päästövähennykset 
niiden lähteiden osalta, jotka eivät kuulu 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmän toteuttamisesta 
yhteisössä ja neuvoston direktiivin 
96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä 
lokakuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY mukaisen unionin järjestelmän 
soveltamisalaan. Hiilidioksidiperusteisen 
verotuksen potentiaalinen asema huomioon 
ottaen sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta edellyttää tästä verotuksesta 
annettavia yhteisiä sääntöjä. Tällaisia 
verotusta koskevia sääntöjä annettaessa 
olisi kuitenkin varottava menettämästä 
kulutusverojärjestelmän yksinkertaisuutta 
tai lisäämästä kulutusveroihin liittyvää 
hallinnollista rasitetta. 
Hiilidioksidiperusteinen vero ei myöskään 
saisi nostaa energian hintaa merkittävästi, 
koska tällainen hinnannousu vaikuttaisi 
kielteisesti unionin taloudelliseen 
kilpailukykyyn ja kuluttajien 
ostovoimaan.
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Siksi olisi säädettävä, että 
energiaverotus muodostuu kahdesta 
osiosta, hiilidioksidiperusteisista veroista ja 
yleisistä energiankulutusveroista. Jotta 
energiaverotus saadaan sopeutettua 
direktiivin 2003/87/EY mukaiseen unionin 
järjestelmään, jäsenvaltioilta olisi 
vaadittava näiden kahden osion selkeää 
eriyttämistä. Näin mahdollistetaan myös 
erillinen kohtelu polttoaineille, jotka ovat 
biomassaa tai jotka on tehty biomassasta.

(5) Siksi olisi säädettävä, että 
energiaverotus muodostuu kahdesta 
osiosta, hiilidioksidiperusteisista veroista ja 
yleisistä energiankulutusveroista. Jotta 
energiaverotus saadaan sopeutettua 
direktiivin 2003/87/EY mukaiseen unionin 
järjestelmään, jäsenvaltioilta olisi 
vaadittava näiden kahden osion selkeää 
eriyttämistä. Näin mahdollistetaan myös 
erillinen kohtelu polttoaineille, jotka ovat 
biomassaa tai jotka on tehty biomassasta, 
jos ne täyttävät uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2009 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/28/EY1

17 artiklan mukaiset kestävyyskriteerit.
1 EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(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 
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siirtymäkausista näiden tasojen 
yhtäläistämistä varten.

jäsenvaltioiden ominaispiirteet 
asianmukaisesti huomioon ottavista
siirtymäkausista näiden tasojen 
yhtäläistämistä varten.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa 
ammattitarkoitukseen käytettävään 
dieselpolttoöljyyn alhaisempaa verotasoa 
kuin muuhun kuin ammattitarkoitukseen 
käytettävään dieselpolttoöljyyn ei enää 
vaikuta yhteensopivalta 
energiatehokkuuden parantamista ja 
liikenteen kasvavien ympäristövaikutusten 
korjaamista koskevan vaatimuksen 
kanssa, ja säännös olisi siksi poistettava.

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

yhteensopiva sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan eikä 
perussopimuksen laajempien tavoitteiden 
kanssa. Se olisi siksi poistettava.

Perustelu

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

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Maakaasu/biometaani on vaihtoehto öljypohjaisille polttoaineille. Se aiheuttaa harvinaisen 
vähän myrkyllisten tai karsinogeenisten aineiden päästöjä. Sen hiukkaspäästöt ovat erittäin 
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vähäisiä, reaktiivisten hiilivetyjen päästöjä ei ole lainkaan ja NOx-päästöjä on tavallista 
vähemmän kuten myös melua. Tämän vuoksi se on ihanteellinen moottoripolttoaine 
kaupunkialueilla. Tulevia liikenteen polttoaineita käsittelevän asiantuntijaryhmän 
25. tammikuuta 2011 esittämässä raportissa todetaan, että metaania pitäisi tukea yhtenä 
tärkeimmistä vaihtoehdoista kaupunkiliikenteessä.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(17) Olisi pyrittävä varmistamaan, että 
verorasitetta lisäämällä ei enempää 
kuormiteta kotitalouksia, jotka ovat 
kärsineet huomattavasti talous- ja 
rahoituskriisistä ja jopa saattaneet joutua 
sosiaalisesti turvattomaan tilanteeseen ja 
energiaköyhyyteen poikkeuksellisen 
taloustilanteen seurauksena. 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.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Liikennepolttoaineina käytettävien 
nestekaasun ja maakaasun kohdalla 
yleisten energiankulutusverojen 
alhaisemman vähimmäisverotason 

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

mahdollisuus tällaisen energiatuotteen
vapauttamiseen verosta ei enää ole 
perusteltua erityisesti, kun otetaan 
huomioon tarve kasvattaa uusiutuvien 
energialähteiden markkinaosuutta. Yleisten 
energiankulutusverojen alhaisemman 
vähimmäistason soveltamisesta 
moottoripolttoaineina käytettäviin 
maakaasuun ja biometaaniin tai 
mahdollisuudesta näiden 
energiatuotteiden vapauttamiseen verosta 
pitäisi luopua vasta sen jälkeen, kun 
komissio on vuoteen 2023 mennessä 
tehnyt arvioinnin tämän direktiivin 
tieliikenteessä käytettävän maakaasun 
verotasoa koskevien säännösten 
täytäntöönpanosta. Arvioinnissa olisi 
tarkasteltava esimerkiksi maakaasun ja 
biometaanin saatavuuden kehitystä, 
tankkausverkon laajentumista 
Euroopassa, maakaasua käyttävien 
ajoneuvojen markkinaosuutta unionissa, 
biometaanin liikennepolttoainekäyttöä 
koskevaa innovointia ja teknistä kehitystä 
sekä vähimmäisverotason tosiasiallista 
merkitystä.

Perustelu

Biometaani on yksi tärkeimmistä tekijöistä pyrittäessä vuoden 2020 tavoitteeseen eli 
biopolttoaineiden 10 prosentin osuuteen. Biometaanin kehittäminen liittyy 
maakaasuajoneuvojen kehittämiseen ja siksi suotuisaan verokohteluun, joka mahdollistaa 
metaanitankkausinfrastruktuurin kehittämisen. Metaani on käytettävissä oleva vaihtoehto 
öljypohjaisille polttoaineille, sillä on hyvin matala ei-metaanihiilivety-, hiukkas- ja NOx-
pitoisuus, ja se parantaa kaupunkien ilmanlaatua vähentäen samalla melua ja hiilidioksidia. 
"Tarkistuslauseke" on oikea lainsäädännöllinen väline arvioitaessa tarvetta ylläpitää 
vaihtoehtoisia polttoaineita suosivaa verotusta myös, kun otetaan huomioon uusiutuvista 
lähteistä saatavien kaasupolttoaineiden kehittäminen.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jotta voidaan saavuttaa tavoitteena 
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oleva 60 prosentin vähennys liikenteen 
päästöissä vuoteen 2050 mennessä 
puolittamalla "tavanomaisia polttoaineita 
käyttävien autojen käyttö 
kaupunkiliikenteessä vuoteen 2030 
mennessä", kuten 28 päivänä 
maaliskuuta 2011 annetussa komission 
valkoisessa kirjassa "Yhtenäistä 
Euroopan liikennealuetta koskeva 
etenemissuunnitelma – Kohti 
kilpailukykyistä ja resurssitehokasta 
liikennejärjestelmää" esitetään, olisi 
kannustettava vedyn ja sähkön 
markkinakehitystä, sillä liikenteen ja 
liikkumisen pääosaston johtaman 
vaihtoehtoisia polttoaineita käsittelevän 
asiantuntijaryhmän tulevia 
liikennepolttoaineita käsittelevässä, 
komission 25 päivänä tammikuuta 2011 
esittämässä raportissa vetyä ja sähköä 
pidetään parhaina vaihtoehtoina öljylle 
liikennepolttoaineena. Koska unionin 
lainsäädännössä, kuten uusissa Euroopan 
laajuisia liikenneverkkoja koskevissa 
suuntaviivoissa, tuetaan yhä enemmän 
vähähiilisen liikennepolttoainetekniikan 
käyttöönottoa, on tarkasteltava lähemmin 
unionin nykyisen ja tulevan energia- ja 
ympäristölainsäädännön vaikutusta 
vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten 
vedyn ja sähkön, käyttöönottoon 
Euroopan energia- ja 
liikennejärjestelmässä. Komission 
ehdotukseen, joka sen oli määrä esittää 31 
päivään joulukuuta 2011 mennessä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
vedyn osuudesta 
kokonaispolttoaineyhdistelmässä 
direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 
4 kohdan mukaisesti, olisi liitettävä niiden 
direktiiviin 2003/96/EY ehdotettujen 
muutosten vaikutusten arviointi, joilla 
pyritään edistämään uusiutuvan vedyn 
käyttöä puhtaana ja energiatehokkaana 
liikennepolttoaineena.
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Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Direktiivin 2003/96/EY 15 artiklan 3 
kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat 
soveltaa maataloudessa, puutarhaviljelyssä 
ja kalanviljelyssä sekä metsänhoidossa 
paitsi yrityskäyttöön tavanomaisesti 
sovellettavia säännöksiä myös 
nollaverotasoa. Tätä vaihtoehtoa 
tarkasteltaessa on todettu, että sen 
säilyttäminen olisi yleisen 
energiankulutusverotuksen osalta 
unionin laajempien poliittisten 
tavoitteiden vastaista, jollei siihen kytketä 
vastasuoritusta, jolla varmistetaan 
energiatehokkuuden paraneminen.
Hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa 
kyseisten alojen kohtelu olisi 
mukautettava teollisuuden aloja koskeviin 
sääntöihin.

(20) Direktiivin 2003/96/EY 15 artiklan 3 
kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat 
soveltaa maataloudessa, puutarhaviljelyssä 
ja kalanviljelyssä sekä metsänhoidossa 
paitsi yrityskäyttöön tavanomaisesti 
sovellettavia säännöksiä myös 
nollaverotasoa. Hiilidioksidiperusteisessa 
verotuksessa kyseisten alojen kohtelussa 
olisi otettava huomioon tilojen koko ja 
tuotanto. Maataloudessa tällaisen 
verotuksen pitäisi perustua myös kykyyn 
ottaa talteen hiilidioksidia esimerkiksi 
pysyvien laidunten ansiosta.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

annetaan lupa näitä polttoaineita koskeviin 
alennuksiin tai vapautuksiin, olisi 
poistettava keskipitkällä aikavälillä. Sillä 
välin olisi varmistettava, että säännöksiä 
sovelletaan johdonmukaisesti tässä 
direktiivissä käyttöön otettujen 
yleissääntöjen kanssa. Direktiivin 
2009/28/EY 2 artiklan h ja i alakohdassa 
määritellyille biopolttoaineille ja 
bionesteille olisi siksi myönnettävä 
jäsenvaltioiden soveltamia lisäveroetuuksia 
ainoastaan siinä tapauksessa, että ne 
täyttävät kyseisen direktiivin 17 artiklassa 
säädetyt kestävyyskriteerit. Biometaanin 
energiasisältö kvantitatiivista yksikköä 
kohden on sama kuin maakaasulla. 
Koska maakaasuverkkoon johdettu 
biometaani auttaa kasvattamaan 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuutta, biometaani olisi 
vapautettava hiilidioksidipitoisuuteen ja 
energiasisältöön perustuvasta verosta, jos 
se tuotetaan direktiivin 2009/28/EY 
17 artiklassa säädettyjen 
kestävyyskriteerien mukaisesti.

Perustelu

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

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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.

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

a a) Lisätään kohta seuraavasti:
"1 a. Komissio esittää ennen 31 päivää 
joulukuuta 2012 ehdotuksen 
sähköntuotantoon käytettävien 
ydinpolttoaineen sauvojen 
vähimmäisverotason sisällyttämisestä 
tähän direktiiviin ja ydinpolttoaineen 
sauvojen lisäämisestä tämän artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuihin 
energiatuotteisiin."

Perustelu

Energiaverodirektiivin tarkistus ei koske ydinpolttoaineita. Kuitenkin ydinvoiman käyttöön 
liittyvät ulkoisvaikutukset, mahdollisen ydinonnettomuuden riskit ja eri energialähteiden 
yhtäläisten toimintaedellytysten turvaamisen välttämättömyys puoltavat sitä, että direktiiviin 
sisällytetään ydinpolttoaineen sauvojen vähimmäisverotaso. Tässä vähimmäisverotasossa 
olisi otettava huomioon, että ydinvoima on taloudellisesti edullisessa asemassa, koska unionin 
päästökauppajärjestelmä on nostanut sähkön hintaa.



AD\891524FI.doc 15/23 PE472.296v03-00

FI

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

– Energiatuotteiden käyttö 
kaksoiskäyttötuotteina.

– Energiaintensiivinen teollisuus ja
energiatuotteiden käyttö 
kaksoiskäyttötuotteina.

Perustelu

Direktiivissä on syytä tarkentaa, että sitä ei sovelleta energiaintensiiviseen teollisuuteen, 
jolloin direktiivi kohtelee tasapuolisesti kaikkia energiaintensiivisen teollisuuden aloja.

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

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

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

Moottoripolttoaineina käytettäviin 
maakaasuun ja biometaaniin sovelletaan 
yleisten energiankulutusverojen 
korkeampaa vähimmäistasoa vasta sen 
jälkeen, kun komissio on vuoteen 2023 
mennessä tehnyt arvioinnin tämän 
direktiivin tieliikenteessä käytettävän 
maakaasun verotasoa koskevien 
säännösten täytäntöönpanosta. 
Arvioinnissa on tarkasteltava esimerkiksi 
maakaasun ja biometaanin saatavuuden 
kehitystä, tankkausverkon laajentumista 
Euroopassa, maakaasua käyttävien 
ajoneuvojen markkinaosuutta unionissa, 
biometaanin liikennepolttoainekäyttöä 
koskevaa innovointia ja teknistä kehitystä 
sekä vähimmäisverotason tosiasiallista 
merkitystä.

Perustelu

Maakaasua ja biometaania voidaan käyttää nykyisissä polttomoottoreissa, eikä niiden 
sekoittamiselle ole rajoituksia. Biometaani on yksi tärkeimmistä tekijöistä pyrittäessä vuoden 
2020 pakolliseen tavoitteeseen eli biopolttoaineiden 10 prosentin osuuteen liikenteessä. Sen 
kehittäminen liittyy maakaasuajoneuvojen kehittämiseen ja siksi suotuisaan verokohteluun, 
joka mahdollistaa metaanitankkausinfrastruktuurin kehittämisen. Metaani on käytettävissä 
oleva vaihtoehto öljypohjaisille polttoaineille, sillä on hyvin matala ei-metaanihiilivety-, 
hiukkas- ja NOx-pitoisuus, ja se parantaa kaupunkien ilmanlaatua vähentäen samalla 
merkittävästi melua ja hiilidioksidia.

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Maakaasu/biometaani on vaihtoehto öljypohjaisille polttoaineille. Se aiheuttaa harvinaisen 
vähän myrkyllisten tai karsinogeenisten aineiden päästöjä. Sen hiukkaspäästöt ovat erittäin 
vähäisiä, ja reaktiivisten hiilivetyjen päästöjä ei ole lainkaan ja NOx-päästöjä on tavallista 
vähemmän kuten myös melua. Tämän vuoksi se on ihanteellinen moottoripolttoaine 
kaupunkialueilla. Tulevia liikenteen polttoaineita käsittelevän asiantuntijaryhmän 
25. tammikuuta 2011 esittämässä raportissa todetaan, että metaania pitäisi tukea yhtenä 
tärkeimmistä vaihtoehtoisista polttoaineista kaupunkiliikenteessä.

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Perustelu

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

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

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

e) ankkuripaikalla satamassa oleviin 
aluksiin suoraan johdettu sähkö.".

Perustelu

Tarvitaan huomattavia investointeja satamiin ja aluksiin, jotta alukset voivat saada sähköä 
satamalaiturilta. Sen vuoksi vapautuksella ei pitäisi olla takarajaa, jos halutaan lisätä 
tällaisia hankkeita eurooppalaisissa satamissa tulevina vuosina. Investoinnit voivat jäädä 
tekemättä, jos on olemassa uhka tällaisen sähkön verottamisesta vuodesta 2021 alkaen.

Tarkistus 23

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

h) kotitalouksien ja/tai asianomaisten 
jäsenvaltioiden 
hyväntekeväisyysjärjestöiksi tunnustamien 
järjestöjen käyttämiin energiatuotteisiin, 
joita käytetään lämmitykseen ja sähköön. 
Kyseisten hyväntekeväisyysjärjestöjen 
osalta jäsenvaltioiden on rajoitettava 
vapautus tai alennus koskemaan käyttöä 
muuhun kuin yritystoimintaan. Sekakäytön 
osalta verotusta sovelletaan kunkin 
tyyppisen käytön suhteellista osuutta 
vastaavasti. Jos käyttö on 
merkityksetöntä, voidaan katsoa, ettei sitä 
ole;

h) kotitalouksien ja/tai asianomaisten 
jäsenvaltioiden 
hyväntekeväisyysjärjestöiksi tunnustamien 
järjestöjen käyttämiin energiatuotteisiin, 
joita käytetään lämmitykseen ja sähköön. 
Kyseisten hyväntekeväisyysjärjestöjen 
osalta jäsenvaltioiden on rajoitettava 
vapautus tai alennus koskemaan käyttöä 
muuhun kuin yritystoimintaan;

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

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

i) moottoripolttoaineena käytettäviin 
maakaasuun, biometaaniin ja nestekaasuun 
1 päivään tammikuuta 2023 saakka,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
29 artiklan 3 a kohdan soveltamista;".

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

Jäsenvaltiot voivat soveltaa poikkeuksia säädetyistä valmisteveron vähimmäistasoista sekä 
4 artiklan 3 kohdan mukaisesta verotuksen neutraliteetista. Poikkeuksiin oikeuttaa 
nestekaasun merkitys ympäristön kannalta (pienemmät hiilidioksidipäästöt muihin 
perinteisiin polttoaineisiin verrattuna) ja sen sosiaalinen merkitys, koska sen avulla saadaan 
energiaa kansalaisten primaarikäyttöön (lämmitys, ruoan valmistus ja veden kuumentaminen) 
reuna-alueilla (harvaan asutut alueet, maaseutualueet sekä vuoristo- ja saaristoalueet).

Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat soveltaa 
nollaverotusta maataloudessa, 
puutarhaviljelyssä, kalanviljelyssä ja 
metsänhoidossa käytettävien 
energiatuotteiden ja sähkön kulutukseen 
yleisessä energiankulutusverotuksessa.
Edunsaajiin on sovellettava järjestelyjä, 
joilla lisätään energiatehokkuutta pääosin 
yhtä paljon kuin lisäys olisi ollut 
tavanomaisia unionin 
vähimmäisverokantoja noudatettaessa.".

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

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

i a) Lisätään alakohta seuraavasti:
"Biometaanin energiasisältö 
kvantitatiivista yksikköä kohti on sama 
kuin maakaasulla. Koska 
maakaasuverkkoon johdettu biometaani 
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auttaa kasvattamaan uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian 
osuutta, biometaani vapautetaan 
hiilidioksidipitoisuuteen ja 
energiasisältöön perustuvasta verosta, jos 
se tuotetaan direktiivin 2009/28/EY 
17 artiklassa säädettyjen 
kestävyyskriteerien mukaisesti."

 Komission ehdotuksen 1 artiklan 13 
kohdan jälkeinen 14 kohta on merkitty 
virheellisesti "(1)".

Perustelu

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

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Jotta voidaan pikaisesti ottaa huomioon uusi tekninen ja muu kehitys ja seurata 
hiilimarkkinoiden kehitystä, verotuksen tasoa olisi tarkistettava ja tarvittaessa muutettava 
joka kolmas vuosi.

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee vuoteen 2023 mennessä 
neuvostolle arvioinnin tämän direktiivin 
tieliikenteessä käytettävän maakaasun 
verotasoa koskevien säännösten 
täytäntöönpanosta ja ehdotuksen 
direktiivin muuttamiseksi. Arvioinnissa 
on tarkasteltava esimerkiksi maakaasun 
ja biometaanin saatavuuden kehitystä, 
tankkausverkon laajentumista 
Euroopassa, maakaasua käyttävien 
ajoneuvojen markkinaosuutta unionissa, 
biometaanin liikennepolttoainekäyttöä 
koskevaa innovointia ja teknistä kehitystä 
sekä vähimmäisverotason tosiasiallista 
merkitystä.

Perustelu

"Tarkistuslauseke" on oikea lainsäädännöllinen väline arvioitaessa keskipitkällä aikavälillä 
tarvetta ylläpitää vaihtoehtoisia polttoaineita suosivaa verotusta myös, kun otetaan huomioon 
uusiutuvista lähteistä saatavien kaasupolttoaineiden kehittäminen. Biometaani on yksi 
tärkeimmistä tekijöistä pyrittäessä vuoden 2020 tavoitteeseen eli biopolttoaineiden 
10 prosentin osuuteen liikenteessä. Koska biometaanin kehittäminen on yhteydessä 
maakaasuajoneuvojen kehittämiseen, tarvitaan suotuisaa verokohtelua keskipitkällä 
aikavälillä. Maakaasu/biometaanimoottoreilla on hyvin pienet saastepäästöt, ja ne 
aiheuttavat myös merkittävästi vähemmän melua ja hiilidioksidipäästöjä kuin diesel- ja 
bensiinimoottorit. 
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