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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel van de Commissie strekt tot herziening van de huidige richtlijn inzake 
energiebelasting. Door het minimumtarief van de belasting op energieproducten te splitsen in 
een CO2-gerelateerde belasting en een belasting naar energie-inhoud, zal de regeling beter 
beantwoorden aan de doelstellingen van het klimaatveranderingsbeleid, en wordt de interne 
markt voor energieproducten ook duidelijker en billijker. 

Het voorstel is een flinke stap in de goede richting. Vooral de verschuiving van de grondslag 
van de belastingheffing van volume en gewicht naar CO2 gehalte en energie-inhoud is een 
fundamentele, nodige en terechte verandering. Niettemin is er reden om aan te nemen dat 
sommige doelen niet volledig zullen worden bereikt en er kansen voor een zo groot mogelijke 
bijdrage aan de bestrijding van klimaatverandering, verbetering van de kwaliteit van het 
milieu in de EU en een snelle overgang naar een koolstofarme economie zullen blijven liggen. 

De rapporteur voor advies geeft daarom in overweging het voorstel van de Commissie te 
wijzigen volgens de volgende principes:

- de verschillende wijzen van personenvervoer moeten op gelijke wijze worden 
behandeld met het oog op een zo groot mogelijke kosteninternalisering en een gelijk 
speelveld, redenen waarom de uitsluiting van lucht- en zeevervoer moet worden 
geschrapt,

- om dezelfde redenen moeten ook de vrijstellingen voor land- en bosbouw worden 
afgeschaft,

- als de energiebelasting de inflatie niet eens overstijgt, en niet gekoppeld is aan de CO2 
–prijzen op de emissiemarkt, zal zij haar gedragssturende werking missen,

- vrijstelling van huishoudens neemt de prikkels weg voor energie-efficiëntie in de 
woning, maar anderzijds zou belasting van huishoudens zonder sociaal 
correctiemechanisme energie-armoede in de hand werken, met name onder de meest 
kwetsbare groepen,

- biomassa is niet per definitie CO2 -neutraal.

Concluderend geeft de rapporteur graag zijn steun aan het voorstel van de Commissie, 
aangezien het een zeer belangrijke stap is in de goede richting. Niettemin kan dit nog betere 
resultaten opleveren als enkele aanpassingen worden aangebracht en sommige vrijstellingen 
en uitzonderingen worden geschrapt.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Er moet in de Europese Unie 
werkelijke samenhang komen in de 
belastingheffing op de verscheidene 
energiebronnen, en er moet een kader 
worden ingevoerd voor de 
belastingheffing op hernieuwbare 
energiebronnen.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
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 optimaal 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 
11-12 december 2008.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het is noodzakelijk, zeker gezien de 
huidige financieel-economische crisis in 
Europa, waarvan de effecten en 
uitwerkingen goed in kaart moeten 
worden gebracht, rekening te houden met 
de gevolgen in de praktijk van een 
herschikking van de fiscale kaarten. In dit 
verband is het belangrijk de in het kader 
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van de effectbeoordeling verzamelde 
gegevens te actualiseren.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Belasting in verband met CO2-emissies 
kan voor de lidstaten een doeltreffende 
hefboom zijn om huishoudens en de 
vervuilende sectoren aan te zetten tot 
duurzaam ecologisch gedrag en de 
verminderingen van broeikasgassen die 
noodzakelijk zijn overeenkomstig 
Beschikking nr. 406/2009/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 
april 2009 inzake de inspanningen van de 
lidstaten om hun broeikasgasemissies te 
verminderen om aan de verbintenissen van 
de Gemeenschap op het gebied van het 
verminderen van broeikasgassen tot 2020 
te voldoen te bereiken ten aanzien van 
bronnen die niet vallen onder de uniale 
regeling ingevolge Richtlĳn 2003/87/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 oktober 2003 tot vaststelling van 
een regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap en tot wĳziging van 
Richtlĳn 96/61/EG van de Raad. Met het 
oog op de mogelijke rol van CO2-
gerelateerde belasting vereist de goede 
werking van de interne markt 
gemeenschappelijke regels inzake 
belasting. Bij het vaststellen van dergelijke 
belastingregels moet ervoor worden 
gezorgd dat de eenvoud van het systeem 
van verbruiksbelasting wordt 
gehandhaafd en dat de administratieve 
last dezelfde blijft als van de 
verbruiksbelasting. Verder moet een CO2-
gerelateerde belasting niet resulteren in 
een significante prijsverhoging, aangezien 
dat een negatieve invloed zou hebben op 
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het concurrentievermogen van de Unie en 
op de koopkracht van de burgers.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Derhalve moet worden voorzien in 
energiebelasting die bestaat uit twee 
componenten, CO2-gerelateerde belasting 
en algemene energieverbruiksbelasting. 
Wil de energiebelasting aan de werking 
van de uniale regeling ingevolge Richtlijn 
2003/87/EG aangepast zijn dan moeten de 
lidstaten worden verplicht een expliciet 
onderscheid te maken tussen deze twee 
componenten. Daardoor zou ook een 
onderscheiden behandeling mogelijk zijn 
van brandstoffen die biomassa zijn of van 
biomassa zijn gemaakt, mits deze voldoen 
aan de duurzaamheidscriteria zoals 
bedoeld 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.
1 PB L 140 van 05.06.09, blz. 16.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In het belang van fiscale neutraliteit 
moeten dezelfde minimumbelastingniveaus 
van toepassing zijn op elke component van 
de energiebelasting, voor alle 
energieproducten die voor een bepaald doel 
worden gebruikt. Voor zover aldus gelijke 
minimumbelastingniveaus worden 

(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 
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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.

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, waarbij rekening moet worden 
gehouden met de specifieke 
omstandigheden in de respectieve 
lidstaten.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Ten aanzien van de mogelijkheid 
voor de lidstaten om op commercieel 
gebruik van gasolie als motorbrandstof een 
lager belastingniveau dan op niet-

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

Artikel 9, lid 2, van Richtlijn 2003/96/EG 
staat bepaalde lidstaten toe een verlaagd 
tarief op gasolie voor verwarming toe te 
passen. Die bepaling is niet langer 
verenigbaar met de goede werking van de 
interne markt en met de bredere 
doelstellingen van het Verdrag. Zij moet 
derhalve worden geschrapt.

Motivering

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

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



AD\891524NL.doc 9/24 PE472.296v02-00

NL

Motivering

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

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(17) Er moet met zorg op worden 
toegezien dat huishoudens die al zwaar 
onder de financieel-economische crisis te 
lijden hebben en in sommige gevallen 
door de extreme economische 
omstandigheden tot sociale onzekerheid 
en energiearmoede zijn teruggevallen, 
niet nog verder worden getroffen door een 
stijging van de belastingdruk.
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.

Amendement 11

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

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

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

Motivering

Biomethaan is een van de belangrijkste instrumenten voor het verwezenlijken van de 
doelstelling van het gebruik van 10% biobrandstoffen in 2020. De ontwikkeling ervan is 
gekoppeld aan die van aardgasvoertuigen en derhalve aan een gunstige fiscale behandeling 
die gericht is op de uitbouw van infrastructuurvoorziening waar biomethaan kan worden 
getankt. Methaan, het beschikbare alternatief voor van olie afgeleide brandstoffen, heeft zeer 
lage emissies van koolwaterstoffen andere dan methaan, fijne deeltjes en NOx, hetgeen de 
luchtkwaliteit in steden ten goede komt, en een gereduceerde geluidsbelasting en uitstoot van 
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CO2. Een "herzieningsclausule" is het juiste wetgevingsinstrument om te beoordelen of een 
gunstige belastingregeling voor alternatieve brandstoffen nog altijd noodzakelijk is, mede 
gezien de ontwikkeling van gasvormige brandstoffen uit hernieuwbare bronnen.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Om de doelstelling van een 
reductie van 60% van de door de 
vervoerssector geproduceerde emissies 
tegen 2050 te verwezenlijken, zoals 
opgenomen in het Witboek van de 
Commissie van 28 maart 2011 
"Stappenplan voor een interne Europese 
vervoersruimte - werken aan een 
concurrerend en zuinig vervoerssysteem" 
(COM(2011) 144), door middel van 
"halvering van het aantal op 
conventionele wijze aangedreven auto's in 
het stadsverkeer tegen 2030", moet de 
marktontwikkeling van waterstof en 
elektriciteit, dat in het rapport Future 
Transport Fuels van de door het 
directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer 
geleide groep van deskundigen op het 
gebied van alternatieve brandstoffen, dat 
op 25 januari 2011 door de Commissie 
werd gepresenteerd, als de 'belangrijkste 
optie' wordt aangemerkt, meer worden 
gestimuleerd. Aangezien de EU-
wetgeving, bijvoorbeeld de nieuwe 
richtsnoeren voor TEN-Vervoer, steeds 
vaker voorziet in steun voor de integratie 
van technologieën voor 
vervoersbrandstoffen met geringe 
koolstofemissies, is er behoefte aan meer 
inzicht in de gevolgen van de bestaande 
en de toekomstige energie- en 
milieuwetgeving van de Unie voor de 
acceptatie van alternatieve brandstoffen, 
zoals waterstof en elektriciteit, door de 
energie- en vervoerssystemen in Europa.  
In het voorstel van de Commissie - dat 
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uiterlijk 31 december 2011 had moeten 
zijn ingediend - voor een methode voor 
het berekenen van het aandeel van 
waterstof gemaakt van hernieuwbare 
bronnen in de totale brandstofmix, als 
bedoeld in artikel 3, lid 4, van richtlijn 
2009/28/EG, moet een effectbeoordeling 
worden opgenomen van de voorgestelde 
wijzigingen aan richtlijn 2003/96/EG, 
teneinde het gebruik van hernieuwbare 
waterstof als een schone en energie-
efficiënte vervoersbrandstof te 
bevorderen.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(20) Artikel 15, lid 3, van Richtlijn 
2003/96/EG staat de lidstaten toe op 
energieproducten en elektriciteit die 
worden gebruikt voor de landbouw, de 
tuinbouw, de visteelt en de bosbouw niet 
alleen de algemeen toepasselijke 
bepalingen voor zakelijk gebruik, maar ook 
een tot een nultarief verlaagd 
belastingniveau toe te passen. Ten aanzien 
van CO2-gerelateerde belasting moet de 
behandeling van de betrokken sectoren 
worden afgestemd op de omvang van de 
ondernemingen en hun productievolume.  
Wat meer in het bijzonder de 
landbouwsector betreft, moet deze 
belasting mede stoelen op het vermogen 
om CO2 af te vangen, bijvoorbeeld 
middels permanent weideland.

Amendement 14
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

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

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Het volgende lid wordt toegevoegd:
"1 bis. De Commissie komt vóór 31 
december 2012 met een voorstel tot 
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opneming in de richtlijn van een 
minimum belastingtarief op nucleaire 
brandstofstaven voor de 
elektriciteitsproductie, en toevoeging van 
nucleaire brandstofstaven aan de in lid 1 
van dit artikel genoemde 
energieproducten.”

Motivering

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

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Motivering

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

Amendement 18

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

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

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

Motivering

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

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Motivering

Aardgas en biomethaan kunnen zonder enige beperking op vermenging worden gebruikt in 
bestaande interneverbrandingsmotoren. Biomethaan is een van de belangrijkste instrumenten 
voor het verwezenlijken van de doelstelling van het gebruik van 10% biobrandstoffen in de 
vervoerssector in 2020. De ontwikkeling ervan is gekoppeld aan die van aardgasvoertuigen 
en derhalve aan een gunstige fiscale behandeling die gericht is op de uitbouw van 
infrastructuurvoorziening waar biomethaan kan worden getankt. Methaan, het beschikbare 
alternatief voor van olie afgeleide brandstoffen, heeft zeer lage emissies van koolwaterstoffen 
andere dan methaan, fijne deeltjes en NOx, hetgeen de luchtkwaliteit in steden ten goede 
komt, en een gereduceerde geluidsbelasting en uitstoot van CO2.

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Aardgas/biomethaan is het alternatief voor van olie afgeleide brandstoffen en heeft ongekend 
lage emissies van toxische of carcinogene stoffen, nauwelijks emissies van fijne deeltjes, geen 
emissies van reactieve koolwaterstoffen en gereduceerde NOx-emissies, alsmede een 
gereduceerde lawaaiproductie, hetgeen het een ideale motorbrandstof voor het stadsmilieu 
maakt. In het rapport van de Expert Group of Future Transport Fuels van 25 januari 2011 
staat dat methaan moet worden bevorderd als een van de belangrijkste alternatieve 
brandstoffen voor het stadsvervoer.
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Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Motivering

De mogelijkheid voor de lidstaten om op commercieel gebruik van gasolie als motorbrandstof 
een lager belastingsniveau toe te passen dan op niet-commercieel gebruik moet gehandhaafd 
worden.
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Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

e) elektriciteit die rechtstreeks wordt 
geleverd aan schepen op hun ligplaats in 
een haven."

Motivering

De investeringen in havens en op schepen die schepen aan de kade de mogelijkheid bieden in 
te pluggen op het elektriciteitsnet, zijn aanzienlijk, dus mag er geen einddatum voor de 
uitzondering gelden als we de komende jaren meer van dergelijke initiatieven in onze 
Europese havens willen zien. De investeringen zouden worden belemmerd wanneer het 
gevaar bestaat dat deze elektriciteit vanaf 2021 kan worden belast.

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

h) als verwarmingsbrandstof gebruikte 
energieproducten en elektriciteit indien 
deze gebruikt worden door huishoudens 
en/of door organisaties welke door de 
betrokken lidstaat als liefdadige 
instellingen worden erkend. Wanneer het 
gaat om liefdadige organisaties beperken 
de lidstaten de vrĳstelling of verlaging tot 
het niet-zakelĳk gebruik.

Amendement 24
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 13 – letter a – punt i
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 15 – lid 1 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

i) tot 1 januari 2023, aardgas, biomethaan 
en lpg die worden gebruikt als 
motorbrandstof, onverminderd het 
bepaalde in artikel 29, lid 3 bis;

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) Het volgende punt wordt 
toegevoegd:
"m) lpg als brandstof voor verwarming, 
waaronder bij wijze van uitzondering op 
artikel 4, lid 3, van deze richtlijn;"

Motivering

De lidstaten moeten afwijkingen kunnen toestaan van de vastgelegde minimumheffingsniveaus 
en van het in artikel 4, lid 3, bedoelde beginsel van belastingneutraliteit. De afwijkingen zijn 
gerechtvaardigd door de milieuprestatie van lpg (lagere CO2-uitstoot dan andere, 
traditionele brandstoffen) en door zijn sociale rol, aangezien het de levering mogelijk maakt 
van energie voor primair gebruik door burgers (verwarming, koken en warm water) in 
perifere gebieden (zeer dunbevolkte gebieden, plattelands- en/of berggebieden, en eilanden).

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

verlaagd niveau van algemene 
verbruiksbelasting toepassen op het 
verbruik van energieproducten en 
elektriciteit die worden gebruikt voor de 
landbouw, de tuinbouw, de aquacultuur en 
de bosbouw.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 13 bis – letter a – punt i bis (nieuw)
Richtlijn 2003/96/EG 
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) de volgende alinea wordt 
toegevoegd:
De energie-inhoud van biomethaan per 
kwantitatieve eenheid stemt overeen met 
die van aardgas. Omdat in het 
aardgasnetwerk geïnjecteerd biomethaan 
bijdraagt aan het vergroten van het 
aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen, wordt het voor wat CO2 en 
energie-inhoud betreft van belasting 
vrijgesteld, mits het wordt geproduceerd 
met inachtneming van de 
duurzaamheidscriteria genoemd in artikel 
17 van richtlijn 2009/28/EG.

Motivering

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

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Om snel te kunnen inspelen op nieuwe evoluties en technologische ontwikkelingen op de 
koolstofmarkt, moeten de belastingniveaus om de drie jaar worden getoetst met het oog op 
eventuele wijziging.

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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



AD\891524NL.doc 23/24 PE472.296v02-00

NL

technologische ontwikkelingen op het 
gebied van biomethaan als brandstof in de 
vervoerssector en de daadwerkelijke 
waarde van het minimumbelastingniveau.

Motivering

Een "herzieningsclausule" is het juiste wetgevingsinstrument om op de middellange termijn te 
beoordelen of een gunstige belastingregeling voor alternatieve brandstoffen nog altijd 
noodzakelijk is, mede gezien de ontwikkeling van gasvormige brandstoffen uit hernieuwbare 
bronnen. Biomethaan is een van de belangrijkste instrumenten voor het verwezenlijken van de 
doelstelling van het gebruik van 10% biobrandstoffen in de vervoerssector in 2020. 
Aangezien de ontwikkeling van biomethaan gekoppeld is aan de ontwikkeling van auto's die 
op aardgas rijden, bestaat op de middellange termijn behoefte aan en gunstiger 
belastingbehandeling. Motoren die met aardgas/biomethaan worden aangedreven, hebben 
een zeer lage uitstoot van vervuilende gassen en een significant lager geluidsniveau en CO2-
emissies in vergelijking met diesel- en benzinemotoren.
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