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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 hyvin 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, 
ja 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 ilmaan 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:
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Tarkistus 1

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. 
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.

(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. 
Tasapuolisuuden vuoksi ja 
moottoripolttoaineita käyttävien 
erityyppisten rahtiliikenteen 
kuljetusvälineiden yhtäläisten 
toimintaedellytysten turvaamiseksi myös 
lento- ja meriliikenteen käyttämiä 
moottoripolttoaineita ja muita 
energiatuotteita olisi verotettava.
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.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Kotitalouksia ja 
hyväntekeväisyysjärjestöjä hyödyttävät 
vapautukset tai alennukset voivat olla osa 

(17) Kotitalouksia ja 
hyväntekeväisyysjärjestöjä hyödyttävät 
vapautukset tai alennukset merkitsisivät, 
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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.

että luovutaan tärkeästä keinosta 
kannustaa hiilidioksidipäästöjen ja 
energiankulutuksen vähentämiseen.
Energiaverotuksesta saatujen tulojen 
avulla olisi pyrittävä turvaamaan 
pienituloisten ja erityisen haavoittuvien 
ryhmien asema ja näitä tuloja olisi 
käytettävä sosiaalisin perustein 
tarjottavien asuntojen ja 
energiaköyhyydessä elävien henkilöiden 
asuntojen peruskorjausohjelmiin. 
Joissakin jäsenvaltioissa 
lämmityskustannusten nousua tasataan jo 
nyt korotetuilla sosiaalietuuksilla tai 
sosiaalisilla lisätoimenpiteillä. 
Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
raportoimaan komissiolle toimista, joiden 
avulla ne aikovat turvata pienituloisten 
aseman.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Direktiivissä 2003/96/EY velvoitetaan 
jäsenvaltiot vapauttamaan verosta 
laivaliikenteeseen yhteisön vesillä 
käytettävä polttoaine sekä aluksella 
tuotettu sähkö, myös aluksen ollessa 
ankkuripaikalla satamassa. Jäsenvaltiot 
voivat lisäksi laajentaa tämän edullisen 
verokohtelun koskemaan sisävesiä.
Joissakin satamissa on olemassa puhtaampi 
vaihtoehto eli maasähkön käyttö, jota 
kuitenkin verotetaan. Tämän teknologian 
kehitystyön ja soveltamisen ensimmäisenä 
kannustimena jäsenvaltioiden olisi asiaa 
koskevan kattavamman kehyksen 
hyväksymiseen saakka vapautettava 
energiaverosta maasähkön käyttö 
satamassa ankkuripaikalla olevilla 

(19) Joissakin satamissa on olemassa 
puhtaampi vaihtoehto eli maasähkön 
käyttö, jota kuitenkin verotetaan. Tämän 
teknologian kehitystyön ja soveltamisen 
ensimmäisenä kannustimena 
jäsenvaltioiden olisi asiaa koskevan 
kattavamman kehyksen hyväksymiseen 
saakka vapautettava energiaverosta 
maasähkön käyttö satamassa 
ankkuripaikalla olevilla aluksilla. Tätä 
vapautusta olisi sovellettava riittävän 
kauan, jotta satamaoperaattoreilla olisi
kannustin tarvittavien investointien 
tekemiseen



PE472.296v01-00 6/21 PA\877822FI.doc

FI

aluksilla. Tätä vapautusta olisi sovellettava 
riittävän kauan, jotta satamaoperaattoreilta 
ei puutu kannustin tarvittavien 
investointien tekemiseen, mutta sen olisi 
kuitenkin samalla oltava ajallisesti 
rajoitettu niin, että sen säilyttämisen 
ehtona, kokonaan tai osittain, on hyvissä 
ajoin tehtävä päätös.

Or. en

Tarkistus 4

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.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 5

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 
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.

(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 
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. Tätä 
vapautusta olisi edelleen rajoitettava 
hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä 
annetun direktiivin 2009/28/EY 
säännösten mukaisesti. Tämä merkitsisi, 
että niiden biopolttoaineiden ja 
bionesteiden vapauttamisen 
hiilidioksidiverosta, joiden käytöstä 
saatava vähennys 
kasvihuonekaasupäästöissä on vähintään 
35 prosenttia, olisi oltava voimassa 
ainoastaan vuoden 2016 loppuun saakka.
Vuodesta 2017 alkaen raja-arvon olisi 
oltava 50 prosenttia ja vuodesta 2018 
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alkaen 60 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 6

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 
hiilidioksidiperusteisen verotuksen 
vähimmäistasoa suhteessa 
päästöoikeuksien 
markkinahintakehitykseen EU:ssa, 
innovoinnin ja teknologisen kehityksen 
vaikutuksiin ja tässä direktiivissä 
säädettyjen verovapautusten ja 
veronalennusten perusteisiin, myös lento-
ja meriliikenteessä käytettävän 
polttoaineen osalta. Luetteloa sellaisista 
toimialoista tai niiden osista, joiden 
katsotaan olevan alttiita merkittävälle 
hiilivuotoriskille, tarkastellaan 
säännöllisesti uudelleen, jotta etenkin uudet 
käyttöön saatavat tiedot saadaan otetuksi 
huomioon.

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

Or. en

Tarkistus 7

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

Or. en

Perustelu

Energiaverodirektiiviä muutettaessa ei käsitelty ydinpolttoaineita. Kuitenkin ydinvoiman 
käyttöön liittyvät ulkoisvaikutukset, mahdollisen ydinonnettomuuden riskit ja eri 
energialähteiden yhtäläisten toimintaedellytysten turvaamisen vaatimus 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.

Tarkistus 8

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

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 

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 
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päivästä tammikuuta 2023, rajoittamatta 15 
artiklan 1 kohdan i alakohdan soveltamista.

päivästä tammikuuta 2020, rajoittamatta 15 
artiklan 1 kohdan i alakohdan soveltamista.

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 
kutakin käyttötarkoitusta, jota varten 
mainitaan vähimmäisverotaso tapauksen 
mukaan liitteessä I olevassa taulukossa A, 
B tai C, pidetään yhtenä 
käyttötarkoituksena.

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 
kutakin käyttötarkoitusta, jota varten 
mainitaan vähimmäisverotaso tapauksen 
mukaan liitteessä I olevassa taulukossa A 
ja C, pidetään yhtenä käyttötarkoituksena.

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään syytä, miksi ns. teknistä neutraalisuutta sovellettaisiin vasta vuodesta 2023.
Tähän suuntaan ollaan selvästi etenemässä, ja neutraalisuus voidaan saavuttaa vuonna 2020.

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään kohta seuraavasti:
"4 a. Tässä direktiivissä määriteltyjä 
yleisen hiilidioksidiverotuksen 
vähimmäistasoja mukautetaan joka 
kolmas vuosi alkaen 1 päivästä 
heinäkuuta 2016, jotta voidaan ottaa 
huomioon hiilidioksidin 
markkinahintojen muutokset.
Jokaisen päivityksen yhteydessä 
hiilidioksidiverotuksen vähimmäistaso 
suhteutetaan kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
mukaiseen tosiasialliseen hiilidioksidin 
hintaan.
Tekniset eritelmät tällaisen suhteutuksen 
varmistamisesta sisältyvät kertomukseen, 
jonka komissio esittää vuoden 2015 
loppuun mennessä 29 artiklan mukaisesti.
Komissio julkistaa näin saadut 
hiilidioksidin vähimmäisverotasot 
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Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Hiilidioksidin vähimmäisverotaso olisi suhteutettava päästökauppajärjestelmän mukaiseen 
hiilidioksidin hintaan, jotta hiilidioksidin reaalivaikutus verotukseen ei vesity. Koska 
päästökauppajärjestelmän mukaisten hiilidioksidihintojen kehityksestä vuoden 2013 jälkeen 
ei ole varmuutta, tarvitaan takaraja, jotta voidaan luoda ennakoitavat olosuhteet kaikille 
yksityisille ja julkisille toimijoille, joilla on kiinnostusta investoida päästöjen vähentämiseen, 
energiatehokkuuteen ja energiansäästöön.

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

b b) Lisätään kohta seuraavasti:
"4 b. Jos unionin hiilidioksidipäästöjä 
koskevia tavoitteita muutetaan 
merkittävästi, komissio esittää kolmen 
kuukauden kuluessa tavoitteiden 
merkittävää muuttamista koskevan 
päätöksen tekemisestä kertomuksen 
tämän direktiivin mahdollisesta 
muuttamisesta uusien tavoitteiden 
mukaisesti. Neuvosto päättää kolmen 
kuukauden kuluessa komission 
kertomuksen esittämisestä, onko tarpeen 
muuttaa hiilidioksidin 
vähimmäisverotasoa vastaavasti."

Or. en

Perustelu

Jos hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitetasoa nostetaan korkeammaksi kuin nykyinen 
20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, myös tämän direktiivin mukaista 
hiilidioksidiverotuksen vähimmäistasoa olisi muutettava siten, että se olisi uuden 
vähentämistavoitteen mukainen.
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Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

(7) Korvataan 8 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

(7) Poistetaan 8 artikla.

Or. en

Perustelu

Jotta muuta energiaverotuksen kohteeksi joutuvaa taloudellista toimintaa kohdeltaisiin 
tasapuolisesti ja jotta ei menettäisi tilaisuutta kannustaa edellä mainitussa toiminnassa 
hiilidioksidipäästöjen ja energiankulutuksen vähentämiseen, niille ei pitäisi myöntää 
vapautusta. 

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 11 kohta – a alakohta – ii a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/96/EY
14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii a) Poistetaan b alakohta.

Or. en

Perustelu

Jotta muita kuljetusvälineitä kohdeltaisiin tasapuolisesti ja jotta ei menetettäisi tilaisuutta 
kannustaa tällaisessa toiminnassa hiilidioksidipäästöjen ja energiankulutuksen 
vähentämiseen, niille ei pitäisi myöntää vapautusta.



PA\877822FI.doc 13/21 PE472.296v01-00

FI

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 11 kohta – a alakohta – ii b alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/96/EY
14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii b) Poistetaan c alakohta.

Or. en

Perustelu

Jotta muita kuljetusvälineitä kohdeltaisiin tasapuolisesti ja jotta ei menetettäisi tilaisuutta 
kannustaa tällaisessa toiminnassa hiilidioksidipäästöjen ja energiankulutuksen 
vähentämiseen, niille ei pitäisi myöntää vapautusta.

Tarkistus 14

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.".

Or. en

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.
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Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

i) Korvataan h ja i alakohta seuraavasti: i) Poistetaan h alakohta ja korvataan i 
alakohta seuraavasti:

Or. en

Perustelu

Kaikkien kotitalouksien vapauttaminen verosta merkitsisi, että luovutaan tärkeästä keinosta 
kannustaa hiilidioksidipäästöjen ja energiankulutuksen vähentämiseen. Tällaisista veroista 
saatujen tulojen avulla olisi turvattava pienituloisten ja erityisen haavoittuvien ryhmien 
asema tai käytettävä niitä sosiaalisin perustein tarjottavien asuntojen ja energiaköyhyydessä 
elävien henkilöiden asuntojen peruskorjausohjelmiin. Joissakin jäsenvaltioissa 
lämmityskustannusten kasvua tasataan jo nyt korotetuilla sosiaalietuuksilla tai sosiaalisilla 
lisätoimenpiteillä. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava raportoimaan komissiolle toimista, joiden 
avulla ne aikovat turvata pienituloisten aseman.

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

i a) Poistetaan j alakohta.

Or. en

Perustelu

Jotta muita aloja kohdeltaisiin tasapuolisesti ja jotta ei menetettäisi tilaisuutta kannustaa 
näillä aloilla hiilidioksidipäästöjen ja energiankulutuksen vähentämiseen, niille ei pitäisi 
myöntää vapautusta.
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Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

i b) Poistetaan k alakohta.

Or. en

Perustelu

Jotta muita aloja kohdeltaisiin tasapuolisesti ja jotta ei menetettäisi tilaisuutta kannustaa 
näillä aloilla hiilidioksidipäästöjen ja energiankulutuksen vähentämiseen, niille ei pitäisi 
myöntää vapautusta.

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

a a) Lisätään kohta seuraavasti:
"1 a. Edellä olevan 1 kohdan a, b ja c 
alakohdan mukaisissa tarkoituksissa 
huomioon otettavan biopolttoaineiden ja 
bionesteiden käytöstä saatavan 
vähennyksen kasvihuonekaasupäästöissä 
on oltava vähintään 35 prosenttia. 
Tammikuun 1 päivästä 2017 1 kohdan a, 
b ja c alakohdan mukaisissa 
tarkoituksissa huomioon otettavan 
biopolttoaineiden ja bionesteiden käytöstä 
saatavan vähennyksen 
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 
vähintään 50 prosenttia. Tammikuun 1 
päivästä 2018 kyseisen vähennyksen 
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 
vähintään 60 prosenttia sellaisten 
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biopolttoaineiden ja bionesteiden osalta, 
jotka on tuotettu laitoksissa, joissa 
tuotanto on alkanut aikaisintaan 
1 päivänä tammikuuta 2017.

Or. en

Perustelu

Hiilidioksidiverosta on nykyisin vapautettu ainoastaan polttoaineet, joka ovat uusiutuvia 
energialähteitä koskevassa direktiivissä määriteltyjen kestävyyskriteereiden mukaisia. 
Ehdotamme, että vapautusta rajoitetaan edelleen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 
koskevan direktiivin 2009/28/EY mukaisesti. Tämä merkitsisi, että sellaisten biopolttoaineiden 
ja bionesteiden vapauttamista hiilidioksidiverosta, joiden käytöstä saatava vähennys 
kasvihuonekaasupäästöissä on vähintään 35 prosenttia, olisi sovellettava ainoastaan vuoden 
2016 loppuun asti. Vuodesta 2017 alkaen raja-arvon olisi oltava 50 prosenttia ja vuodesta 
2018 eteenpäin 60 prosenttia. 

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan 3 kohta seuraavasti: ” b) Poistetaan 3 kohta.
"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".

Or. en

Perustelu

Jotta muita energiaverotuksen kohteeksi joutuvia taloudellisen toiminnan lajeja kohdeltaisiin 



PA\877822FI.doc 17/21 PE472.296v01-00

FI

tasapuolisesti ja jotta ei menettäisi tilaisuutta kannustaa edellä mainittuun toimintaan 
hiilidioksidipäästöjen ja energian kulutuksen vähentämiseksi, niille ei pitäisi myöntää 
vapautusta. 

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 13 a kohta1 – a alakohta – i alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

"Jäsenvaltiot voivat 1 päivään tammikuuta 
2023 saakka soveltaa yleisessä 
energiankulutusverotuksessa verovapautta 
tai alennettua verokantaa verovalvonnassa 
tämän direktiivin 2 artiklassa 
tarkoitettuihin veronalaisiin tuotteisiin, kun 
nämä tuotteet koostuvat yhdestä tai 
useammasta seuraavista tuotteista tai 
sisältävät niitä ja täyttävät direktiivin 
2009/28/EY 2 artiklan h ja i alakohdassa 
määriteltyjen biopolttoaineiden ja 
bionesteiden osalta kyseisen direktiivin 17 
artiklassa säädetyt kestävyyskriteerit, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
artiklan 5 kohdan soveltamista:"

"Jäsenvaltiot voivat 1 päivään tammikuuta 
2020 saakka soveltaa yleisessä 
energiankulutusverotuksessa verovapautta 
tai alennettua verokantaa verovalvonnassa 
tämän direktiivin 2 artiklassa 
tarkoitettuihin veronalaisiin tuotteisiin, kun 
nämä tuotteet koostuvat yhdestä tai 
useammasta seuraavista tuotteista tai 
sisältävät niitä ja täyttävät direktiivin 
2009/28/EY 2 artiklan h ja i alakohdassa 
määriteltyjen biopolttoaineiden ja 
bionesteiden osalta kyseisen direktiivin 17 
artiklassa säädetyt kestävyyskriteerit, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
artiklan 5 kohdan soveltamista. Lisäksi 
tätä direktiiviä sovellettaessa huomioon 
otettavan biopolttoaineiden ja muiden 
bionesteiden käytöstä saatavan 
vähennyksen kasvihuonekaasupäästöissä 
on oltava vähintään 35 prosenttia. 
Tammikuun 1 päivästä 2017 alkaen 
biopolttoaineiden ja bionesteiden käytöstä 
saatavan vähennyksen 
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 
vähintään 50 prosenttia. Tammikuun 1 
päivästä 2018 kyseisen vähennyksen 
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 
vähintään 60 prosenttia sellaisten 
biopolttoaineiden ja bionesteiden osalta, 
jotka on tuotettu laitoksissa, joissa 
tuotanto on alkanut aikaisintaan 
1 päivänä tammikuuta 2017."
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1Huom. Komission ehdotuksessa on väärä 
numerointi "(1)".

Or. en

Perustelu

Vapautusten ja/tai vähennysten päättymispäivä on liian myöhäinen, ja sitä olisi harkittava 
uudelleen ja tehtävä siitä unionin nykyisen 20-20-20-tavoitteen mukainen. Ehdotamme, että 
vapautusta rajoitetaan edelleen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevan direktiivin 
2009/28/EY mukaisesti (kasvihuonekaasupäästöjen asteittainen vähentäminen vuosina 2013, 
2017 ja 2018).

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Bulgaria, Tšekki, Viro, Latvia, Liettua, 
Unkari, Puola, Romania ja Slovakia 
voivat 8 ja 9 artiklassa tarkoitettuja 
käyttötarkoituksia varten soveltaa 1 
päivään tammikuuta 2021 saakka 
siirtymäkautta hiilidioksidiperusteisen 
verotuksen käyttöönotossa. Jos unioni 
päättää, että vuoteen 2020 mennessä 
vähennettävien kasvihuonekaasujen 
päästöjen määrän on vuoden 1990 
tasoihin verrattuna oltava enemmän kuin 
20 prosenttia, komissio tarkastelee näiden 
siirtymäkausien soveltamista ja tekee 
tarvittaessa ehdotuksen niiden 
lyhentämisestä ja/tai liitteessä I 
vahvistettujen hiilidioksidiperusteisten 
verojen vähimmäistasojen 
muuttamisesta.".

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Uuden verotusjärjestelmän hiilidioksidiperusteisen osan käyttöönottoon suunniteltu 
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siirtymäkausi on kyllin pitkä. Mainittujen jäsenvaltioiden vapauttaminen ei ole tarpeen. Ei 
pitäisi aiheuttaa uusia sisämarkkinoiden vääristymiä. Lisäksi nämä maat saattavat jäädä 
jälkeen kehityksessä kohti vihreämpää taloutta, jos kannustimet energiatehokkuuden 
lisäämiseksi ja energian säästöön liittyvien innovaatioiden kehittämiseksi otettaisiin käyttöön 
myöhemmin kuin muualla unionissa. 

Tarkistus 22

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.

Or. en

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 23

Ehdotus direktiiviksi
Liite
Direktiivi 2003/96/EY
Liite I – taulukko A – 2 sarake – 2–6 rivi

Komission teksti Tarkistus

20 euroa/t CO2 30 euroa/t CO2

Or. en
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Perustelu

Komission omassa vaikutustenarvioinnissa ennustettiin, että ehdotettu hiilidioksidiveron 
alkuvaiheen taso (20 euroa/t CO2) johtaa vuoteen 2020 mennessä 4 prosentin vähennykseen 
hiilidioksidipäästöissä niillä aloilla, jotka eivät kuulu päästökauppajärjestelmän piiriin.
Tällainen energiaverodirektiivin seurauksena saatava vähennys on selvästi riittämätön. 
Tarvittavat mallinnukset ovat jo saatavilla ja osoittavat, mikä on tavoitteen saavuttamiseksi 
tarvittava veroaste. Tämä veroaste on osoittautunut jopa korkeammaksi kuin tässä ehdotettu 
(30 euroa/t CO2), mutta 30 euroa vaikuttaa kohtuulliselta alkutariffilta.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
Liite
Direktiivi 2003/96/EY
Liite I – taulukko B

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan Taulukko B – 8 artiklan 2 
kohdassa määritettyjä tarkoituksia varten 
käytettäviin moottoripolttoaineisiin 1 
päivästä tammikuuta 2013 sovellettavat 
vähimmäisverotasot.

Or. en

Perustelu

Koska ehdotamme 8 artiklan poistamista ja koska tässä artiklassa viitataan taulukkoon B, 
myös taulukko B on poistettava.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
Liite
Direktiivi 2003/96/EY
Liite I – taulukko C – 2 sarake – 1–6 rivi

Komission teksti Tarkistus

20 euroa/t CO2 30 euroa/t CO2
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Or. en

Perustelu
Komission omassa vaikutustenarvioinnissa ennustettiin, että ehdotettu hiilidioksidiveron 
alkuvaiheen taso (20 euroa/t CO2) johtaa vuoteen 2020 mennessä 4 prosentin vähennykseen 
hiilidioksidipäästöissä niillä aloilla, jotka eivät kuulu päästökauppajärjestelmän piiriin.
Tällaiset energiaverodirektiivin seurauksena saatavat vähennykset ovat selvästi 
riittämättömiä. Tarvittavat mallinnukset ovat jo saatavilla ja osoittavat tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavan veroasteen. Tämä veroaste on osoittautunut jopa korkeammaksi 
kuin tässä ehdotettu (30 euroa/t CO2), mutta 30 euroa vaikuttaa kohtuulliselta alkutariffilta.


