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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 aanmerkelijke 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 sociale 
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:
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Amendement 1

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-
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.

(13) Ten aanzien van de mogelijkheid 
voor de lidstaten om op commercieel 
gebruik van gasolie als motorbrandstof een 
lager belastingniveau dan op niet-
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. Om redenen van billijkheid en 
als waarborg voor een gelijk speelveld 
voor de verschillende wijzen van 
vrachtvervoer met gebruik van 
motorbrandstoffen, moeten 
motorbrandstoffen en andere 
energieproducten die in het lucht- en 
zeevervoer worden gebruikt, 
dienovereenkomstig worden belast.
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.

Or. en

Amendement 2

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 

(17) Vrijstellingen of verlagingen voor 
huishoudens en liefdadige organisaties 
houden in dat een belangrijke prikkel 
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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.

verloren gaat voor het terugdringen van 
CO2 uitstoot en energieverbruik. De 
inkomsten uit de energiebelasting moeten 
worden aangewend om mensen met een 
laag inkomen te helpen beschermen, met 
name de kwetsbaren onder hen, en voor 
renovatieprojecten met het oog op sociale 
huisvesting of voor mensen in 
brandstofarmoede. In sommige lidstaten 
worden hogere verwarmingskosten 
gecompenseerd door hogere 
bijstandsuitkeringen of aanvullende 
sociale maatregelen. De lidstaten moeten 
verplicht worden aan de Commissie 
verslag uit te brengen over de 
maatregelen die zij nemen om mensen 
met een laag inkomen te beschermen.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Richtlijn 2003/96/EG verplicht de 
lidstaten brandstof die voor de vaart op 
communautaire wateren wordt gebruikt 
alsook aan boord van een schip 
geproduceerde elektriciteit van belasting 
vrij te stellen, ook voor schepen op hun 
ligplaats in een haven. In sommige havens 
bestaat een schoner alternatief in de vorm 
van het gebruik van walstroom, die echter 
belastbaar is. Om een eerste stimulans voor 
de ontwikkeling en de toepassing van deze 
technologie te creëren, moeten de lidstaten, 
totdat op dit gebied een meer omvattend 
kader wordt vastgesteld, het gebruik van 
walstroom door schepen op hun ligplaats in 
een haven van energiebelasting vrijstellen. 
Deze vrijstelling moet van toepassing zijn 
gedurende een periode die lang genoeg is 
om de havenexploitanten niet te 

(19) In sommige havens bestaat een 
schoner alternatief in de vorm van het 
gebruik van walstroom, die echter 
belastbaar is. Om een eerste stimulans voor 
de ontwikkeling en de toepassing van deze 
technologie te creëren, moeten de lidstaten, 
totdat op dit gebied een meer omvattend 
kader wordt vastgesteld, het gebruik van 
walstroom door schepen op hun ligplaats in 
een haven van energiebelasting vrijstellen. 
Deze vrijstelling moet van toepassing zijn 
gedurende een periode die lang genoeg is 
om de havenexploitanten niet te 
ontmoedigen de noodzakelijke 
investeringen te doen.
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ontmoedigen de noodzakelijke 
investeringen te doen, maar tegelijk 
zodanig in de tijd beperkt zijn dat het, 
gehele of gedeeltelijke, behoud ervan 
afhankelijk wordt gesteld van de 
vaststelling van een nieuw besluit te 
gelegener tijd.

Or. en

Amendement 4

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.

Schrappen

Or. en
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Amendement 5

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 
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. Deze uitzondering 
moet verder worden beperkt volgens het 
bepaalde in richtlijn 2009/28/EG inzake 
de besparing van CO2 -uitstoot. Dat houdt 
in dat de vrijstelling van CO2 –belasting 
voor biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa die een besparing van 
broeikasgasuitstoot opleveren van ten 
minste 35 % slechts mag blijven gelden tot 
eind 2016. Vanaf 2017 wordt de 
grenswaarde verhoogd tot 50 % en vanaf 
2018 tot 60 %.

Or. en
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Amendement 6

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.

Or. en

Amendement 7

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 
opneming in de richtlijn van een 
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minimum belastingtarief op nucleaire 
brandstofstaven voor de 
elektriciteitsproductie, en toevoeging van 
nucleaire brandstofstaven aan de in lid 1 
van dit artikel genoemde 
energieproducten.”

Or. en

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 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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 2020.

Voor de toepassing van de eerste alinea 
wordt elk gebruik waarvoor in de bijlagen 
I.A., I.B. en I.C. een 
minimumbelastingniveau wordt 

Voor de toepassing van de eerste alinea 
wordt elk gebruik waarvoor in de bijlagen 
I.A. en I.C. een minimumbelastingniveau 
wordt vastgesteld, als één gebruik 
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vastgesteld, als één gebruik beschouwd. beschouwd.

Or. en

Motivering

Er is geen reden waarom de zogenoemde “technische neutraliteit” niet reeds eerder dan 
2023 zou kunnen worden toegepast. De route daarheen is duidelijk en de neutraliteit kan heel 
goed in 2020 worden gerealiseerd.

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het volgende lid wordt toegevoegd:
"4 bis. De in deze richtlijn 
voorgeschreven minimumniveaus voor de 
algemene CO2 -belasting worden om de 
drie jaar, te rekenen vanaf 1 juli 2016, 
aangepast aan de veranderende 
marktprijzen van CO2 .
Bij iedere aanpassing moet het 
minimumtarief van de CO2 –belasting 
worden afgestemd op de actuele 
koolstofprijs volgens de regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten.
De technische specificaties voor de wijze 
waarop die afstemming moet geschieden, 
zullen worden vermeld in het verslag dat 
de Commissie ingevolge artikel 29 tegen 
het einde van 2015 moet uitbrengen.
De Commissie maakt de resulterende 
minimumtarieven voor de C02 -belasting 
bekend in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.”

Or. en
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Motivering

Het minimumtarief voor de CO2 –belasting moet zijn afgestemd op de koolstofprijzen op de 
emissierechtenmarkt, zodat gewaarborgd is dat het CO2 -element in de belasting niet in feite 
wordt uitgehold. Omdat onzeker is hoe de koolstofprijzen zich na 2013 verder zullen 
ontwikkelen, is er een vangnet nodig om te zorgen voor voorspelbare omstandigheden voor 
alle particuliere en openbare actoren die willen investeren in uitstootbeperking, grotere 
energie-efficiëntie en energiebesparing.

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) Het volgende lid wordt toegevoegd:
"4 ter. In geval van wezenlijke 
verandering in de Europese doelstellingen 
voor CO2 –uitstoot, brengt de Commissie 
binnen drie maanden na de datum 
waarop tot verandering van die 
doelstellingen wordt besloten, verslag uit 
over de aanpassingen die eventueel in de 
richtlijn nodig zijn om aan de nieuwe 
doelstellingen te kunnen beantwoorden. 
Binnen drie maanden nadat de 
Commissie haar verslag heeft uitgebracht, 
besluit de Raad of het minimum CO2 –
tarief dienovereenkomstig moet worden 
aangepast.”

Or. en

Motivering

Wanneer de case CO2 -emissievermindering op een hoger niveau gesteld wordt dan de 
huidige 20% per 2020, moet het minimumtarief voor de CO2 –belasting in deze richtlijn 
worden aangepast om de nieuwe verminderingsdoelstelling te kunnen ondersteunen.
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Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In artikel 8 wordt lid 1 vervangen 
door:

(7) Artikel 8 wordt geschrapt;

Or. en

Motivering

Om redenen van billijkheid jegens andere economische activiteiten die wel onder de 
bepalingen voor de energiebelasting vallen, en om geen kansen te missen waar het gaat om 
prikkels tot vermindering van CO2 –uitstoot en tot energiebesparing bij de hier bedoelde 
activiteiten, dienen deze niet te worden uitgezonderd. 

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 11 – letter a – letter ii bis (nieuw)
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 14 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) punt b) wordt geschrapt.

Or. en

Motivering

Om redenen van billijkheid jegens andere wijzen van vervoer en om geen kansen te missen 
waar het gaat om prikkels tot vermindering van CO2 –uitstoot en tot energiebesparing bij de 
hier bedoelde activiteiten, dienen deze niet te worden uitgezonderd
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Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 11 – letter a – letter ii ter (nieuw)
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 14 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii ter) punt c) wordt geschrapt;

Or. en

Motivering

Om redenen van billijkheid jegens andere wijzen van vervoer en om geen kansen te missen 
waar het gaat om prikkels tot vermindering van CO2 –uitstoot en tot energiebesparing bij de 
hier bedoelde activiteiten, dienen deze niet te worden uitgezonderd.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 11 – letter a – letter iii (nieuw)
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 14 – lid 1 – letter 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."

Or. en

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.
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Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de punten h) en i) worden vervangen 
door:

i) punt h) wordt geschrapt en punt i) wordt 
vervangen door:

Or. en

Motivering

Vrijstelling van alle huishoudens houdt in dat een belangrijke prikkel verloren gaat voor het 
terugdringen van CO2 uitstoot en energieverbruik. De inkomsten uit de energiebelasting 
moeten worden aangewend om mensen met een laag inkomen te helpen beschermen, met 
name de kwetsbaren onder hen, en voor renovatieprojecten met het oog op sociale huisvesting 
of voor mensen in brandstofarmoede. In sommige lidstaten worden hogere 
verwarmingskosten gecompenseerd door hogere bijstandsuitkeringen of aanvullende sociale 
maatregelen. De lidstaten moeten verplicht worden aan de Commissie verslag uit te brengen 
over de maatregelen die zij nemen om mensen met een laag inkomen te beschermen.

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) punt j) wordt geschrapt.

Or. en

Motivering

Om redenen van billijkheid jegens andere sectoren en om geen kansen te missen waar het 
gaat om prikkels tot vermindering van CO2 –uitstoot en tot energiebesparing bij de hier 
bedoelde activiteiten, dienen deze niet te worden uitgezonderd
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Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i ter) punt k) wordt geschrapt.

Or. en

Motivering

Om redenen van billijkheid jegens andere sectoren en om geen kansen te missen waar het 
gaat om prikkels tot vermindering van CO2 –uitstoot en tot energiebesparing bij de hier 
bedoelde activiteiten, dienen deze niet te worden uitgezonderd

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Het volgende lid wordt toegevoegd:
"1 bis. De broeikasgasemissiereductie ten 
gevolge van het gebruik van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa, 
die voor de in lid 1, onder a), b) en c), 
bedoelde doeleinden in aanmerking wordt 
genomen moet, bedraagt minstens 35%. 
Met ingang van 1 januari 2017 bedraagt 
de broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa, die in aanmerking 
wordt genomen voor de in lid 1, onder a), 
b) en c) bedoelde doeleinden, minstens 
50%. Die broeikasgasemissiereductie 
bedraagt vanaf 1 januari 2018 minstens 
60% voor biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa die zijn geproduceerd in 
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installaties waarvan de productie op of na 
1 januari 2017 is gestart.

Or. en

Motivering

De vrijstelling van de CO2 –belasting is thans beperkt tot brandstoffen die beantwoorden aan 
de duurzaamheidscriteria in de richtlijn inzake hernieuwbare energie. Wij stellen voor deze 
vrijstelling nog verder te beperken overeenkomstig richtlijn 2009/28/EG inzake CO2 -
emissiereductie. Dat houdt in dat de vrijstelling van CO2 –belasting voor biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa die een besparing van broeikasgasuitstoot opleveren van ten minste 35 % 
slechts mag blijven gelden tot eind 2016. Vanaf 2017 wordt de grenswaarde 50 % en vanaf 
2018 60 %.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 13 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) Lid 3 wordt vervangen door: b) Lid 3 wordt geschrapt.";

„3. De lidstaten kunnen een tot een 
nultarief 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."

Or. en

Motivering

Om redenen van billijkheid jegens andere economische activiteiten die wel onder de 
bepalingen voor de energiebelasting vallen, en om geen kansen te missen waar het gaat om 
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prikkels tot vermindering van CO2 –uitstoot en tot energiebesparing bij de hier bedoelde 
activiteiten, dienen deze niet te worden uitgezonderd. 

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 13 bis*– letter a – letter i
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Tot 1 januari 2023 kunnen de lidstaten, 
onverminderd lid 5 van dit artikel, onder 
fiscaal toezicht, belastingvrijstelling 
verlenen of een verlaagd tarief van 
algemene energieverbruiksbelasting 
hanteren voor de in artikel 2 van deze 
richtlijn bedoelde belastbare producten die 
zijn samengesteld uit een of meer van 
onderstaande producten, of deze bevatten 
en voor zover, wat biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa zoals gedefinieerd in 
artikel 2, onder h) en i), van Richtlijn 
2009/28/EG betreft, deze producten 
voldoen aan de duurzaamheidscriteria die 
zijn neergelegd in artikel 17 van die 
Richtlijn:"

"Tot 1 januari 2020 kunnen de lidstaten, 
onverminderd lid 5, onder fiscaal toezicht, 
belastingvrijstelling verlenen of een 
verlaagd tarief van algemene 
energieverbruiksbelasting hanteren voor de 
in artikel 2 van deze richtlijn bedoelde 
belastbare producten die zijn samengesteld 
uit een of meer van onderstaande 
producten, of deze bevatten en voor zover, 
wat biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
zoals gedefinieerd in artikel 2, onder h) en 
i), van Richtlijn 2009/28/EG betreft, deze 
producten voldoen aan de 
duurzaamheidscriteria die zijn neergelegd 
in artikel 17 van die Richtlijn:" De 
ingevolge deze richtlijn in aanmerking te 
nemen broeikasgasreductie door gebruik 
van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa bedraagt ten minste 35%. Met 
ingang van 1 januari 2017 bedraagt de 
broeikasgasreductie door gebruik van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa ten 
minste 50 %. Die 
broeikasgasemissiereductie bedraagt 
vanaf 1 januari 2018 minstens 60% voor 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa die 
zijn geproduceerd in installaties waarvan 
de productie op of na 1 januari 2017 is 
gestart.

1 NB: in het voorstel van de Commissie ten 
onrechte als '(1)' genummerd.

Or. en
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Motivering

De afloopdatum voor de vrijstellingen en/of verlaagde tarieven ligt t ever weg en moet 
worden herzien en vastgesteld in overeenstemming met het huidige 20-20-20 EU-beleid. Wij 
stellen voor deze vrijstelling nog verder te beperken overeenkomstig richtlijn 2009/28/EG 
inzake CO2 –emissiereductie (geleidelijke broeikasgasemissiereductie 2013-2017-2018).

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bulgarije, Tsjechië, Estland, Letland, 
Litouwen, Hongarije, Polen, Roemenië en 
Slowakije mogen, voor gebruik waarvan 
sprake in de artikelen 8 en 9, een 
overgangstermijn tot 1 januari 2021 
toepassen om CO2-gerelateerde belasting 
in te voeren. Indien de Unie beslist dat de 
niveaus van broeikasgasemissies tegen 
2020 met meer dan 20% worden 
verminderd ten opzichte van de in 1990 
bereikte niveaus, onderzoekt de 
Commissie de toepassing van deze 
overgangstermijnen en dient zij in 
voorkomend geval een voorstel in met het 
oog op de verkorting ervan en/of de 
wijziging van de minimumniveaus van 
CO2-gerelateerde belasting zoals 
beschreven in bijlage I."

Schrappen

Or. en

Motivering

De overgangstermijn die is voorzien voor invoering van het CO2-gerelateerde deel van de 
nieuwe belasting is lang genoeg. Het is helemaal niet nodig de genoemde lidstaten vrij te 
stellen. Wij mogen geen nieuwe distorsies aanbrengen op de interne markt . Deze landen 
dreigen trouwens achterop te raken in hun overgang naar een groenere economie wanneer de 
incentieven voor energie-efficiëntie en innovatie bij de energiebesparing later zouden worden 
ingevoerd dan in de rest van de EU.
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Amendement 22

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.

Or. en

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 23

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage
Richtlijn 2003/96/EG
Bijlage I – tabel A – kolom 2 – segmenten 2-6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20 euro/t CO2 30 euro/t CO2

Or. en

Motivering
In de effectbeoordeling van de Commissie zelf wordt voorspeld dat het voorgestelde 
aanvangstarief van 20€/tCO2 in de periode tot 2020 zal leiden tot een CO2 -emissiereductie 
van 4% in de sectoren buiten de emissierechtenregeling. Een dergelijke reductie is als 
resultaat van de richtlijn energiebelasting uiteraard onvoldoende. Er zijn al deugdelijke 
berekeningen die laten zien welk belastingtarief waarschijnlijk nodig is om dit doel te 
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bereiken. Dat blijkt zelfs hoger te zijn dan de voorgestelde 30€/tCO2, maar 30€ schijnt als 
aanvangstarief redelijk.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage
Richtlijn 2003/96/EG
Bijlage I – tabel B

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tabel B, met als titel 
“Minimumbelastingniveaus die vanaf 1 
januari 2013 toepasselijk zijn op 
motorbrandstoffen welke voor de in 
artikel 8, lid 2, genoemde doeleinden 
worden gebruikt” wordt geschrapt.

Or. en

Motivering

Omdat voorgesteld wordt artikel 8 te schrappen waarin naar tabel B wordt verwezen, moet 
tabel B eveneens worden geschrapt.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage
Richtlijn 2003/96/EG
Bijlage I – tabel C – kolom 2 – segmenten 1-6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20 euro/t CO2 30 euro/t CO2

Or. en

Motivering
In de effectbeoordeling van de Commissie zelf wordt voorspeld dat het voorgestelde 
aanvangstarief van 20€/tCO2 in de periode tot 2020 zal leiden tot een CO2 -emissiereductie 
van 4% in de sectoren buiten de emissierechtenregeling. Een dergelijke reductie is als 
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resultaat van de richtlijn energiebelasting uiteraard onvoldoende. Er is al een deugdelijke 
modellering voorhanden en deze laat zien welk belastingtarief waarschijnlijk nodig is om dit 
doel te bereiken. Dat blijkt zelfs hoger te zijn dan de voorgestelde 30€/tCO2, maar 30€ schijnt 
als aanvangstarief redelijk.


