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BEKNOPTE MOTIVERING

Het algemene doel van het voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende wijziging van 
Richtlijn 2003/96/EG tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting 
van energieproducten en elektriciteit bestaat erin de manier waarop energie wordt belast te 
hervormen om de evolutie naar een koolstofarme en energie-efficiënte economie te 
ondersteunen en problemen in de interne markt te vermijden. Het voorstel streeft naar een 
consistente behandeling van energiebronnen en wil een aangepast kader bieden voor de 
belasting van hernieuwbare energie en voor de belasting op het gebruik van CO2.

Daarom stelt de herziene regeling voor het minimumtarief van de belasting van 
energieproducten in tweeën te splitsen:

1. Een CO2-gerelateerde belasting op basis van de CO2-uitstoot van het energieproduct, die 
wordt vastgesteld op een bedrag van 20 euro per ton CO2;

2. Een algemene verbruiksbelasting op basis van de in gigajoule (GJ) uitgedrukte energie-
inhoud, die onafhankelijk is van de aard van het energieproduct.

Standpunt van de rapporteur:

De ITRE-rapporteur stemt in beginsel in met de algemene doelstellingen van de voorgestelde 
herziening van de regeling, in het bijzonder met het voornemen om de richtlijn nauwer af te 
stemmen op de EU-doelstellingen inzake energie en klimaatverandering. De rapporteur toont 
zich echter bezorgd over het mogelijke effect van het voorstel op de door het Verdrag van 
Lissabon gewaarborgde vrijheid van de lidstaten om zelf hun energiemix te kiezen. Het 
voorstel zal aanzienlijke gevolgen hebben voor de autonomie van de energiebelastingstelsels 
van de lidstaten, en voor de op de energiemarkt actieve bedrijven. Maatregelen op EU-niveau 
vragen dan ook om een gedetailleerde verantwoording en moeten aansluiten bij de 
voorgestelde rechtsgrond. 

De rapporteur ondersteept dat de effectbeoordeling geen 'gedetailleerde toelichting' bevat aan 
de hand waarvan de naleving van het beginsel van subsidiariteit (en evenredigheid) kan 
worden beoordeeld, zoals artikel 5 van protocol (nr. 2) voorschrijft.  Gezien het voorstel 
onder de gemeenschappelijke bevoegdheid van de Unie en de lidstaten valt, wijst de 
rapporteur erop dat de voorgestelde herziening van de regeling in sommige opzichten verder 
gaat dan wat nodig is om de doelstellingen te bereiken. In ieder geval moet de afstand tussen 
de EU-burger en het niveau waarop besluiten worden genomen zo klein mogelijk zijn. 
Afwijking van deze aanname moet niet als voldongen feit worden aanvaard maar moet 
afdoende uitgebreid en helder worden verantwoord, opdat de EU-burger de kwalitatieve en 
kwantitatieve redenen inziet die leiden tot de conclusie dat handelen op EU-niveau 
gerechtvaardigd is. 

De rapporteur toont zich ook bezorgd over een aantal mogelijke economische en socio-
economische gevolgen van de voorgestelde herziening.

De rapporteur benadrukt ten eerste dat de impact van alle met de herziening van de huidige 
regeling verband houdende maatregelen op de individuele economieën van de lidstaten eerst 
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grondig had moeten worden onderzocht, en ten tweede dat een herziene regeling deze 
economieën flexibele en realistische oplossingen had moeten aanreiken. De rapporteur 
herinnert er ook aan dat in een realistische overgangsperiode moet worden voorzien. De 
rapporteur betreurt dat de Commissie in haar voorstel onvoldoende aandacht besteedt aan het 
industriebeleid. Ze voorziet in een gemeenschappelijke energiebelasting op basis van de 
energie-inhoud van brandstoffen, wat de meeste lidstaten zou nopen tot belangrijke 
wijzigingen aan het belastingniveau van verschillende energiebronnen. Het is belangrijk dat 
de impact daarvan op alle industriële en commerciële sectoren wordt opgemeten om het 
Europese concurrentievermogen te waarborgen. De herziening van de regeling mag niet 
leiden tot marktverstoring als gevolg van banenverlies. Verder moet ook worden gezorgd 
voor samenhang met andere beleidsdomeinen. 

De minimumtarieven werden voor het laatst vastgesteld in 2003. De rapporteur erkent dat er 
reden is om ze te herzien in functie van de geaccumuleerde inflatie, en meent dat ervoor moet 
worden gezorgd dat ze een doeltreffend kader voor de interne markt blijven vormen dat ook 
de milieueffecten van de verschillende brandstoffen in rekening brengt. De rapporteur merkt 
echter op dat een automatische indexering van de minimumtarieven zou betekenen dat de 
lidstaten geen controle meer hebben over het niveau van toekomstige minimumtarieven in de 
EU. De rapporteur vreest bovendien dat de uitvoering van de door de Commissie voorgestelde 
richtlijn de prijzen van bijvoorbeeld steenkool, aardgas, stookolie en diesel zou opdrijven, wat 
directe gevolgen op sociaal vlak kan hebben, aangezien het de consument is die uiteindelijk 
opdraait voor de hogere kosten voor verwarming en afgewerkte producten. Een automatische 
aanpassing van de algemene energieverbruiksbelasting zou de consument met onredelijke en 
onevenredige lasten kunnen opzadelen. De rapporteur herinnert eraan dat de brandstofprijzen 
de laatste jaren al fors gestegen zijn. 

De voorgestelde herziening wil de bewegingsruimte voor de lidstaten inperken. De rapporteur 
vreest dat dit zal leiden tot hogere energie- en brandstofkosten in sectoren als de landbouw, de 
tuinbouw, de visteelt en de bosbouw.

De rapporteur stelt dat de lidstaten zelf hun nationale belastingstructuur en de verhouding 
tussen de nationale belastingtarieven voor energieproducten moeten kunnen blijven bepalen. 
De rapporteur herinnert aan de massale investeringen die gebeurd zijn om aan de Europese 
wetgeving inzake luchtkwaliteit en CO2 te voldoen, en vindt het daarom onder meer 
belangrijk om de belastingniveaus voor diesel en benzine te blijven differentiëren in het 
voordeel van diesel. Diesel is energie-efficiënter en CO2-zuiniger dan benzine, en dus zou de 
dieselbelasting niet hoger mogen zijn dan de benzinebelasting.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar verslag op 
te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In het belang van fiscale neutraliteit 
moeten dezelfde minimumbelastingniveaus 
van toepassing zijn op elke component van 
de energiebelasting, voor alle 
energieproducten die voor een bepaald doel 
worden gebruikt. Voor zover aldus gelijke
minimumbelastingniveaus worden 
voorgeschreven, moeten de lidstaten om 
redenen van fiscale neutraliteit eveneens 
gelijke niveaus van nationale belasting op 
alle betrokken producten verzekeren. 
Waar nodig moet in overgangstermijnen 
voor het gelijkmaken van deze niveaus 
worden voorzien.

(8) In het belang van technologische
neutraliteit moeten 
minimumbelastingniveaus van toepassing 
zijn voor alle energieproducten die voor 
een bepaald doel worden gebruikt. Gelijke 
tarieven van nationale belasting zijn voor 
het energiebeleid niet noodzakelijk.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Op het gebied van motorbrandstoffen 
creëert het gunstiger 
minimumbelastingniveau voor gasolie, 
een product dat oorspronkelijk 
grotendeels zakelijk gebruik tot doel had 
en aldus traditioneel op een lager niveau 
is belast, een verstoring met betrekking tot 
benzine, de voornaamste concurrerende 
brandstof. Artikel 7 van Richtlijn 
2003/96/EG voorziet derhalve in de eerste 
stappen van een geleidelijke afstemming 
op het minimumbelastingniveau voor 
benzine. Het is noodzakelijk om deze 
afstemming te voltooien en geleidelijk 
over te schakelen op een situatie waarin 
gasolie en benzine op een gelijk niveau 
worden belast.

Schrappen

Amendement 3
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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) 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.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Bij elke hervorming van de 
energiebelasting moet worden verhinderd 
dat bedrijfstakken die niet onder de 
regeling inzake emissiehandel vallen, 
worden benadeeld ten opzichte van de 
bedrijfstakken die wel hieronder vallen.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) In het geval van vloeibaar (18) In het geval van vloeibaar 
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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.

petroleumgas (lpg) dat als motorbrandstof 
wordt gebruikt, zijn voordelen in de vorm 
van lagere minimumniveaus van algemene 
energieverbruiksbelasting of de 
mogelijkheid om deze brandstof 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.

Amendement 6

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten heffen belasting op 
energieproducten en elektriciteit 
overeenkomstig deze richtlĳn.

1. De lidstaten heffen belasting op 
energieproducten en elektriciteit 
overeenkomstig deze richtlĳn, waarbij ze 
ervoor zorgen dat producten en diensten 
tegen betaalbare prijzen worden 
aangeboden en aldus voorkomen dat 
burgers aan het risico van 
energiearmoede worden blootgesteld. De 
Commissie voert daartoe 
effectbeoordelingen uit.

Motivering

De hoofddoelstelling van de Europese Unie is welvaart voor de burgers.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter a – punt i
Richtlijn 2003/96/EG 
Artikel 2 – lid 1 – punt h
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) producten van de GN-codes 2909 19 10 
en 3824 90 91;

h) producten van de GN-codes 2909 19 10,
3824 90 91 en 3824 90 97;

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter a – punt ii
Richtlijn 2003/96/EG 
Artikel 2 – lid 1 – punt j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) producten van de GN-codes 2909 19 90,
3823 19 90 en 3824 90 97, indien deze 
bestemd zijn om als verwarmings- of 
motorbrandstof te worden gebruikt.

j) producten van de GN-codes 2909 19 90 
en 3823 19 90, indien deze bestemd zijn 
om als verwarmings- of motorbrandstof te 
worden gebruikt.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 3 – alinea 1 – punt a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) elektriciteit die wordt gebruikt voor 
het pompen van voor bevloeiing bestemd 
water;

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) De volgende leden 3 en 4 worden 
toegevoegd:

Schrappen
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Motivering

Deze bepalingen druisen in tegen het subsidiariteitsbeginsel doordat de vrijheid van de 
lidstaten om hun eigen belastingregime vast te stellen ingeperkt wordt.

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 – letter b 
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 4 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen 

Motivering

See Recital 12.
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Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in deze richtlijn neergelegde 
minimumniveaus van algemene 
energieverbruiksbelasting worden met 
ingang van 1 juli 2016 om de drie jaar 
aangepast om rekening te houden met de 
wijzigingen van het geharmoniseerde 
indexcijfer van consumptieprijzen 
exclusief energie en onbewerkte 
voedingsmiddelen, zoals gepubliceerd 
door Eurostat. De Commissie maakt de 
resulterende minimumbelastingniveaus 
bekend in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Schrappen

Motivering

Deze bepalingen druisen in tegen het subsidiariteitsbeginsel doordat de vrijheid van de 
lidstaten om hun eigen belastingregime vast te stellen ingeperkt wordt.

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De minimumniveaus worden automatisch 
aangepast, door het verhogen of verlagen 
van het basisbedrag in euro met de 
procentuele wijziging van dat indexcijfer 
gedurende de drie voorgaande 
kalenderjaren. Indien de procentuele 
wijziging sinds de laatste aanpassing 
minder dan 0,5% bedraagt, vindt geen 
aanpassing plaats.

Schrappen



AD\891230NL.doc 11/20 PE473.711v02-00

NL

Motivering

De automatische indexering van de minimumtarieven zou betekenen dat de lidstaten geen 
controle meer zouden hebben over het niveau van toekomstige minimumtarieven in de EU.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5 – letter a
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen, onder fiscaal toezicht, 
gedifferentieerde tarieven van algemene 
energieverbruiksbelasting toepassen in de 
volgende gevallen, op voorwaarde dat deze 
tarieven de bĳ deze richtlĳn 
voorgeschreven minimumbelastingniveaus 
respecteren:

De lidstaten kunnen, onder fiscaal toezicht, 
gedifferentieerde tarieven van algemene 
energieverbruiksbelasting toepassen in de 
volgende gevallen, op voorwaarde dat deze 
tarieven de overeenkomstig deze richtlĳn 
vastgestelde minimumbelastingniveaus 
respecteren:

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 - inleidende formule
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Artikel 7 wordt vervangen door: (6) In artikel 7 wordt lid 1 vervangen door:

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11 – letter a – punt i
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 14 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de algemene bepalingen van 
Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 

1. Naast de algemene bepalingen van 
Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 
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16 december 2008 houdende een algemene 
regeling inzake accijns en houdende 
intrekking van Richtlijn 92/12/EEG(*) 
betreffende vrijgesteld gebruik van 
belastbare producten, en onverminderd 
andere uniale bepalingen, verlenen de 
lidstaten voor onderstaande producten 
vrijstelling van belasting, op voorwaarden 
die zij vaststellen met het doel een juiste en 
eenvoudige toepassing van deze vrijstelling 
te verzekeren en fraude, ontwijking of 
misbruik te voorkomen:

16 december 2008 houdende een algemene 
regeling inzake accijns en houdende 
intrekking van Richtlijn 92/12/EEG(*) 
betreffende vrijgesteld gebruik van 
belastbare producten, en onverminderd 
andere uniale bepalingen, verlenen de 
lidstaten voor onderstaande producten 
vrijstelling van belasting, op voorwaarden 
die zij vaststellen met het doel een juiste en 
eenvoudige toepassing van deze vrijstelling 
te verzekeren en energiearmoede, fraude, 
ontwijking of misbruik te voorkomen:

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-i) Het volgende punt wordt ingevoegd:
"b bis) tot 1 januari 2023, elektriciteit die 
gebruikt wordt voor het opladen van 
elektrische en hybride voertuigen in het 
wegvervoer."

Amendement 19

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 

h) als verwarmingsbrandstof en voor
elektriciteit gebruikte elektriciteit, 
aardgas, kolen, vaste brandstoffen en 
andere energieproducten 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 
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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;

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;

Amendement 20

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, biogas en lpg 
die worden gebruikt voor voortbeweging 
en lpg die als brandstof wordt gebruikt;

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) Het volgende punt wordt ingevoegd:
"l bis) aardgas en biomethaan die als 
brandstof in de vervoerssector worden 
gebruikt, ten minste totdat een aandeel 
van 10% hernieuwbare brandstoffen in de 
vervoerssector wordt bereikt. De Europese 
Commissie houdt de ontwikkeling van de 
markt voortdurend in de gaten en dient te 
zijner tijd een wetsvoorstel dienaangaande 
in." 

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 13 – letter a – punt ii
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Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de volgende alinea wordt toegevoegd: Schrappen
"De punten a) tot en met e) en g) gelden 
alleen voor de algemene 
energieverbruiksbelasting."

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

3. De lidstaten kunnen een tot een nultarief 
verlaagd belastingniveau toepassen op 
energieproducten en elektriciteit die 
worden gebruikt voor irrigatie, landbouw, 
tuinbouw, aquacultuur en bosbouw.

Motivering

De lidstaten moeten ook in de toekomst een tot een nultarief verlaagd belastingniveau kunnen 
toepassen op de landbouw, de tuinbouw, de visteelt en de bosbouw.

Amendement 24

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

1. 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 
of 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, of, wat motorbrandstoffen 
betreft, zolang zij een marktaandeel van 
minder dan 5% hebben.

Amendement 25

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 

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 2030 
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 verlaging van 
de minimumniveaus van CO2-gerelateerde 
belasting ten opzichte van de niveaus van 
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belasting zoals beschreven in bijlage I. bijlage I.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 19
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegdheid tot vaststelling van de 
in artikel 2, lid 5, bedoelde gedelegeerde 
handelingen wordt aan de Commissie 
verleend voor onbepaalde tijd.

1. De bevoegdheid tot vaststelling van de 
in artikel 2, lid 5, bedoelde gedelegeerde 
handelingen wordt aan de Commissie 
verleend voor vijf jaar.

Amendement 27

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 vijf jaar en voor het eerst eind 2015 
legt de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad een verslag voor
over de toepassing van deze richtlijn en de 
impact ervan op de economie van de Unie 
en het welzijn van de Europese burgers.
Indien uit dat verslag blijkt dat deze 
richtlijn moet worden gewijzigd, dient de 
Commissie een voorstel hiertoe in.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 29 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het verslag van de Commissie worden In het verslag van de Commissie worden 
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onder meer het minimumniveau van CO2-
gerelateerde belasting, het effect van 
innovatie en de technologische 
ontwikkelingen, met name ten aanzien van 
energie-efficiëntie, het gebruik van 
elektriciteit in het vervoer en de 
rechtvaardiging voor de vrijstellingen en 
verlagingen die in deze richtlijn zijn 
neergelegd, waaronder voor brandstof die 
voor de lucht- en zeevaart wordt gebruikt, 
onderzocht. In het verslag wordt rekening 
gehouden met de goede werking van de 
interne markt, de reële waarde van de 
minimumniveaus van belasting en de 
bredere doelstellingen van het Verdrag.

onder meer het minimumniveau van CO2-
gerelateerde belasting, het effect van 
innovatie en de technologische 
ontwikkelingen, met name ten aanzien van 
energie-efficiëntie, het gebruik van 
elektriciteit in het vervoer en de 
rechtvaardiging voor de vrijstellingen en 
verlagingen die in deze richtlijn zijn 
neergelegd, waaronder voor brandstof die 
voor de lucht- en zeevaart wordt gebruikt, 
onderzocht. In het verslag wordt rekening 
gehouden met de impact op de prijzen van 
goederen en diensten en op de mate van 
energiearmoede van de bevolking van de 
lidstaten, de goede werking van de interne 
markt, de reële waarde van de 
minimumniveaus van belasting, de bredere 
doelstellingen van het Verdrag en het 
resultaat van de inspanningen om de 
belastinginkomsten te gebruiken ter 
vergroting van de energie-efficiëntie van 
de sector.

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

CO2-gerelateerde belasting CO2-gerelateerde belasting
1 januari 2013 1 januari 2013

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

Amendement 30
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage
Richtlijn 2003/96/EG
Bijlage I – tabel A – kolom 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Algemene energieverbruiksbelasting Schrappen
1 januari 2018
9,6 euro/GJ
9,6 euro/GJ
9,6 euro/GJ
9,6 euro/GJ
9,6 euro/GJ

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage
Richtlijn 2003/96/EG
Bijlage I – tabel A – rij 7

Door de Commissie voorgestelde tekst
Aardgas
GN-codes
2711 11 00 en 2711 21 00

20 euro/t 
CO2

1,5 euro/GJ 5,5 euro/GJ 9,6 euro/GJ

Amendement
Aardgas

GN-codes
2711 11 00 en 2711 21 00

20 euro/t 
CO2

1,0 euro/GJ 1,0 euro/GJ 1,0 euro/GJ

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage
Richtlijn 2003/96/EG
Bijlage I – tabel B – kolom 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

CO2-gerelateerde belasting CO2-gerelateerde belasting
20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

CO2-gerelateerde belasting CO2-gerelateerde belasting

20 euro/t CO2 12 euro/t CO2

20 euro/t CO2 12 euro/t CO2

20 euro/t CO2 12 euro/t CO2

20 euro/t CO2 12 euro/t CO2

20 euro/t CO2 12 euro/t CO2

20 euro/t CO2 12 euro/t CO2
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