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Tarkistus 13
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 14
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Molemmat osiot olisi laskettava (6) Molemmat osiot olisi laskettava 
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objektiivisten perusteiden mukaan, jotta eri 
energialähteiden kohtelu on yhtäläistä.
Hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa 
olisi otettava huomioon kyseisen 
energiatuotteen käytöstä johtuvat 
hiilidioksidipäästöt käyttäen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY mukaisten ohjeiden 
vahvistamisesta kasvihuonekaasupäästöjen 
tarkkailua ja raportointia varten 18 päivänä 
heinäkuuta 2007 tehdyssä komission 
päätöksessä 2007/589/EY vahvistettuja 
hiilidioksidin oletuspäästökertoimia.
Yleisessä energiankulutusverotuksessa 
olisi otettava huomioon eri 
energiatuotteiden ja sähkön energiasisältö 
sellaisena kuin sitä tarkoitetaan energian 
loppukäytön tehokkuudesta ja 
energiapalveluista sekä neuvoston 
direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta 5 
päivänä huhtikuuta 2006 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2006/32/EY. Tässä 
yhteydessä olisi otettava huomioon 
biomassan tai biomassasta valmistettujen 
tuotteiden ympäristöedut. Näitä tuotteita 
olisi verotettava biomassalle tai 
biomassasta tehdyille tuotteille 
päätöksessä 2007/589/EY eriteltyjen 
hiilidioksidipäästökertoimien ja niiden 
direktiivin 2009/28/EY liitteen III 
mukaisesti eritellyn energiasisällön 
perusteella. Uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian käytön edistämisestä 23 
päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin
2209/28/EY 2 artiklan h ja i alakohdassa
määritellyt biopolttoaineet ja bionesteet 
ovat näistä selvästi merkittävin luokka. 
Koska näiden tuotteiden ympäristöedut 
vaihtelevat sen mukaan, täyttävätkö ne
kyseisen direktiivin 17 artiklassa säädetyt 
kestävyyskriteerit, biomassan tai 
biomassasta valmistettujen tuotteiden 
erityisiä viitearvoja olisi sovellettava 
ainoastaan siinä tapauksessa, että nämä 
kriteerit täyttyvät.

objektiivisten perusteiden mukaan, jotta eri 
energialähteiden kohtelu on yhtäläistä.
Hiilidioksidiperusteisessa muiden kuin 
biomassaan perustuvien polttoaineiden
verotuksessa olisi otettava huomioon 
kyseisen energiatuotteen käytöstä johtuvat 
hiilidioksidipäästöt käyttäen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY mukaisten ohjeiden 
vahvistamisesta kasvihuonekaasupäästöjen 
tarkkailua ja raportointia varten 18 päivänä 
heinäkuuta 2007 tehdyssä komission 
päätöksessä 2007/589/EY vahvistettuja 
hiilidioksidin oletuspäästökertoimia.
Yleisessä energiankulutusverotuksessa 
olisi otettava huomioon eri 
energiatuotteiden ja sähkön energiasisältö 
sellaisena kuin sitä tarkoitetaan energian 
loppukäytön tehokkuudesta ja 
energiapalveluista sekä neuvoston 
direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta 5 
päivänä huhtikuuta 2006 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2006/32/EY. Jäsenvaltioiden 
on sovellettava uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2009 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/28/EY 2
artiklan h ja i alakohdassa määriteltyihin 
biomassaan, biopolttoaineisiin ja 
bionesteisiin, jotka eivät täytä kyseisen 
direktiivin 17 artiklassa säädettyjä 
kestävyyskriteerejä, 
hiilidioksidipäästökerrointa, joka koskee 
vastaavaa lämmityspolttoainetta tai 
moottoripolttoainetta, jonka 
vähimmäisverotasoista säädetään tässä 
direktiivissä.
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Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioita ei pitäisi estää soveltamasta biomassaan perustuviin polttoaineisiin 
hiilidioksidiperusteista verotusta siinä määrin kuin se vastaa tällaisten polttoaineiden koko 
elinkaaren aikaisia tuotannosta, jalostuksesta, kuljetuksesta ja käytöstä aiheutuvia 
nettohiilidioksidipäästöjä. Tätä pitäisi soveltaa paitsi biopolttoaineisiin ja bionesteisiin myös 
kiinteään biomassaan perustuviin polttoaineisiin. 

Tarkistus 15
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Hiilidioksidiperusteinen verotus olisi 
mukautettava direktiiviin 2003/87/EY, 
jotta se täydentäisi direktiiviä tehokkaasti.
Tätä verotusta olisi sovellettava 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 
energiatuotteiden kaikkiin 
käyttötarkoituksiin, myös muuhun kuin 
lämmitykseen, direktiivissä tarkoitetuissa 
laitoksissa, jotka eivät kuulu kyseisen 
direktiivin mukaiseen 
päästökauppajärjestelmään. Koska 
molempien välineiden kumulatiivinen 
käyttö ei kuitenkaan mahdollistaisi yksin 
päästökauppajärjestelmässä kaiken 
kaikkiaan saavutettuja vähennyksiä 
ylittäviä päästövähennyksiä vaan 
ainoastaan kasvattaisi näiden vähennysten 
kokonaiskustannuksia, 
hiilidioksidiperusteista verotusta ei tulisi 
soveltaa unionin järjestelmään kuuluvien 
laitosten kulutukseen.

(7) Hiilidioksidiperusteinen verotus olisi 
mukautettava direktiiviin 2003/87/EY, 
jotta se täydentäisi direktiiviä tehokkaasti.
Tätä verotusta olisi sovellettava 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 
energiatuotteiden kaikkiin 
käyttötarkoituksiin, myös muuhun kuin 
lämmitykseen, direktiivissä tarkoitetuissa 
laitoksissa, jotka eivät kuulu kyseisen 
direktiivin mukaiseen 
päästökauppajärjestelmään. Koska 
molempien välineiden kumulatiivinen 
käyttö ei kuitenkaan mahdollistaisi yksin 
päästökauppajärjestelmässä kaiken 
kaikkiaan saavutettuja vähennyksiä 
ylittäviä päästövähennyksiä vaan 
ainoastaan kasvattaisi näiden vähennysten 
kokonaiskustannuksia, 
hiilidioksidiperusteista verotusta ei tulisi 
soveltaa unionin järjestelmään kuuluvien 
laitosten kulutukseen, kun päästöoikeuksia 
ei ole myönnetty maksuttomasti.

Or. en
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Perustelu

Hiiliverosta on vapautettava alat, joille ei myönnetä maksuttomia päästöoikeuksia.

Tarkistus 16
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Jotta voitaisiin siirtyä asteittain 
fossiilisten polttoaineiden käytöstä 
ympäristöystävällisempiin polttoaineisiin,
olisi toteutettava verotuksellisia 
kannustimia, joilla edistetään 
ympäristöystävällisten energiatuotteiden 
ja sähköntuotannon käytön vähittäistä 
lisäämistä. Siksi suhteellisuusperiaatetta 
olisi sovellettava oikeudenmukaisella 
tavalla määritettäessä fossiilisten 
polttoaineiden ja muiden kuin fossiilisten 
polttoaineiden verokantaa kullekin näiden 
ryhmien erilliselle energiatuotteelle. Kun
yhtäläisiä vähimmäisverotasoja 
suositellaan osana tätä direktiiviä 
toisaalta fossiilisille polttoaineille ja 
toisaalta muille kuin fossiilisille 
polttoaineille, jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava yhtäläiset kansallisen 
verotuksen vähimmäistasot kaikille joko 
fossiilisten tai muiden kuin fossiilisten 
polttoaineiden ryhmään kuuluville
tuotteille. Yksittäisten jäsenvaltioiden niin 
pyytäessä niille olisi myönnettävä 
siirtymäkausia, joiden avulla ne voivat 
soveltaa väliaikaista käytöstäpoistoa tai 
vapauttaa tiettyjä aloja tämän direktiivin 
soveltamisalasta tai tehdä poikkeuksen 
päivämäärästä, johon mennessä se on 
saatettava osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.

Or. en
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Tarkistus 17
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Teknisen neutraliteetin vuoksi kaikkiin 
tiettyyn käyttötarkoitukseen käytettyihin 
energiatuotteisiin olisi sovellettava
vähimmäisverotasoja. Kansallisen 
verotuksen yhtäläiset tasot eivät ole 
tarpeen, kun on kyse energiapolitiikasta.

Or. de

Tarkistus 18
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisponnistusten olisi jakauduttava 
oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden 
kesken, voitaisiin säätää joitakin 
jäsenvaltioita koskevista siirtymäkausista.
Tällaisten kausien olisi oltava 
mahdollisimman lyhyitä ja niiden 
soveltamisalan olisi oltava 
mahdollisimman rajoitettu. Jos unioni 
päättää nostaa kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystä koskevia tavoitteitaan, kausia 
olisi tarkasteltava uudelleen ja ne olisi sen 
jälkeen määritettävä uudelleen tai 
poistettava. 

Or. en

Tarkistus 19
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Olisi varmistettava, että verotuksen 
vähimmäistasot ovat sellaiset, että toivottu 
vaikutus säilyy. Koska 
hiilidioksidiperusteisella verotuksella 
täydennetään direktiiviä 2003/87/EY, 
päästöoikeuksien markkinahintaa olisi 
seurattava tiiviisti komission 
säännöllisesti tekemän direktiivin 
tarkistuksen yhteydessä. Yleisen 
energiankulutusverotuksen 
vähimmäisverotasoja olisi säännöllisin 
väliajoin automaattisesti mukautettava
niiden todellisen arvon kehityksen 
huomioon ottamiseksi, jotta verokantojen 
nykyinen yhdenmukaistamistaso säilyy.
Energian ja elintarvikkeiden hintojen 
vaihtelusta johtuvan epävakaisuuden 
vähentämiseksi mukautuksen olisi 
perustuttava Eurostatin julkaisemaan EU:n 
laajuiseen yhdenmukaistettuun 
kuluttajahintaindeksiin, josta on poistettu 

(11) Olisi varmistettava, että verotuksen 
vähimmäistasot ovat sellaiset, että toivottu 
vaikutus säilyy. Sekä yleisen 
energiankulutusverotuksen että 
hiilidioksidiperusteisen verotuksen
vähimmäisverotasoja olisi säännöllisin 
väliajoin automaattisesti ajantasaistettava
niiden todellisen arvon kehityksen 
huomioon ottamiseksi. Energian ja 
elintarvikkeiden hintojen vaihtelusta 
johtuvan epävakaisuuden vähentämiseksi
mukautusten olisi perustuttava Eurostatin 
julkaisemaan EU:n laajuiseen 
yhdenmukaistettuun 
kuluttajahintaindeksiin, josta on poistettu 
energian ja jalostamattomien 
elintarvikkeiden vaikutus. Koska 
hiilidioksidiperusteinen verotus kuitenkin 
täydentää direktiivin 2003/87/EY 
toimintaa, hiilidioksidiperusteisen 
verotuksen vähimmäistaso olisi sovitettava 
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energian ja jalostamattomien 
elintarvikkeiden vaikutus.

päästöoikeuksien markkinahintaan, jos se 
on korkeampi kuin hiilidioksidin 
perustason todellinen arvo. Jos 
kasvihuonekaasujen päästövähennystä 
koskevia unionin tavoitteita nostetaan 
huomattavasti, hiilidioksidin perustaso 
olisi saatettava uusien tavoitteiden 
mukaiseksi.

Or. en

Tarkistus 20
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Moottoripolttoaineiden osalta 
dieselpolttoaineeseen, joka on tuote, jota 
alun perin käytettiin pääosin 
yrityskäytössä ja jota siksi perinteisesti on 
verotettu vähemmän, sovellettava 
edullisempi vähimmäisverotaso johtaa 
vääristymiin sen kanssa eniten 
kilpailevaan tuotteeseen eli bensiiniin 
nähden. Siksi direktiivin 2003/96/EY 7 
artiklassa säädetään, että tätä 
vähimmäisverotasoa aletaan asteittain 
mukauttamaan bensiiniin sovellettavaan 
vähimmäisverotasoon. On tarpeen 
täydentää tätä mukautusta ja siirtyä 
asteittain tilanteeseen, jossa 
dieselpolttoaineen ja bensiinin verotasot 
ovat samat.

Poistetaan.

Or. fi
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Tarkistus 21
Edit Herczog

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Moottoripolttoaineiden osalta 
dieselpolttoaineeseen, joka on tuote, jota 
alun perin käytettiin pääosin yrityskäytössä 
ja jota siksi perinteisesti on verotettu 
vähemmän, sovellettava edullisempi 
vähimmäisverotaso johtaa vääristymiin sen 
kanssa eniten kilpailevaan tuotteeseen eli 
bensiiniin nähden. Siksi direktiivin 
2003/96/EY 7 artiklassa säädetään, että tätä 
vähimmäisverotasoa aletaan asteittain 
mukauttamaan bensiiniin sovellettavaan 
vähimmäisverotasoon. On tarpeen 
täydentää tätä mukautusta ja siirtyä 
asteittain tilanteeseen, jossa 
dieselpolttoaineen ja bensiinin verotasot 
ovat samat.

(12) Moottoripolttoaineiden osalta 
dieselpolttoaineeseen, joka on tuote, jota 
alun perin käytettiin pääosin yrityskäytössä 
ja jota siksi perinteisesti on verotettu 
vähemmän, sovellettava edullisempi 
vähimmäisverotaso johtaa vääristymiin sen 
kanssa eniten kilpailevaan tuotteeseen eli 
bensiiniin nähden. Siksi direktiivin 
2003/96/EY 7 artiklassa säädetään, että tätä 
vähimmäisverotasoa aletaan asteittain 
mukauttamaan bensiiniin sovellettavaan 
vähimmäisverotasoon. On tarpeen 
täydentää tätä mukautusta ja siirtyä 
asteittain tilanteeseen, jossa 
dieselpolttoaineen ja bensiinin verotasot 
ovat samat. Asteittaisuuden 
määrittämisessä olisi otettava huomioon, 
kuinka usein ihmiset EU:n jäsenvaltioissa 
tavallisesti hankkivat uuden ajoneuvon.

Or. hu

Perustelu

Unionissa uusia ajoneuvoja hankitaan eri tahtiin eri jäsenvaltioissa. Myös se, missä määrin 
uuden ajoneuvon hankkimiseen on varaa, vaihtelee. Polttoaineveron ja dieselöljyn veron 
nostossa olisi otettava huomioon, kuinka usein uusi ajoneuvo keskimäärin ostetaan. Näin 
kuluttajat – jotka reagoivat polttoaineen veron tasoon – voivat tulevaisuudessa hankkia uusia 
ajoneuvoja asteittain. Se luo uusia kulutusmalleja, mikä on samalla yksi tämän direktiivin 
tavoitteista.
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Tarkistus 22
Mara Bizzotto

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 mahdollisuutta
soveltaa ammattitarkoitukseen 
käytettävään dieselpolttoöljyyn 
alhaisempaa verotasoa kuin muuhun kuin 
ammattitarkoitukseen käytettävään 
dieselpolttoöljyyn pitäisi jatkaa ja suojella. 
Komissiota kehotetaan ottamaan käyttöön 
unionissa yhtenäinen kaupallisen 
dieselöljyn valmistevero, jotta voidaan 
lopettaa polttoaineturismi ja taata 
toisaalta tieliikenteen, jota öljyn 
hinnannousu uhkaa yhä enemmän, 
kilpailukyky ja selviäminen ja toisaalta 
kuluttajien ostovoima. Energiatehokkuus 
ja liikenteen ympäristövaikutuksen 
seuranta olisi varmistettava panemalla 
täytäntöön 28 päivänä helmikuuta 2011 
hyväksyttyyn valkoiseen kirjaan 
"Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta 
koskeva etenemissuunnitelma – Kohti 
kilpailukykyistä ja resurssitehokasta 
liikennejärjestelmää" sisältyvät 
hiilidioksidin vähentämistoimet.

Or. it

Tarkistus 23
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jäsenvaltioiden mahdollisuus 
soveltaa ammattitarkoitukseen 
käytettävään dieselpolttoöljyyn 
alhaisempaa verotasoa kuin muuhun 

(13) Direktiivin 2003/96/EY 9 artiklan 2 
kohdassa annetaan joillekin jäsenvaltioille 
mahdollisuus soveltaa kevyeen 
polttoöljyyn alennettua verokantaa. Tämä 
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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.

säännös ei enää ole yhteensopiva 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
eikä perussopimuksen laajempien 
tavoitteiden kanssa. Se olisi siksi 
poistettava.

Or. es

Tarkistus 24
Sari Essayah

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 on tärkeä 
elinkeinopoliittisesti, koska 
kuljetuskustannukset ovat merkittävä osa 
yritysten kustannusrakennetta varsinkin 
pitkien etäisyyksien maissa, ja siksi tuo 
mahdollisuus on säilytettävä. 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.
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Or. fi

Tarkistus 25
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 lento-
ja meriliikenteen käyttämiä 
moottoripolttoaineita ja muita 
energiatuotteita olisi verotettava 
vastaavasti. 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

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden pitäisi sallia verottavan lento- ja 
meriliikenteessä käytettäviä energiatuotteita, kunhan verotus tapahtuu niin, että noudatetaan 
alaa koskevia kansainvälisiä oikeudellisia velvoitteita.
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Tarkistus 26
Marita Ulvskog

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 lento-
ja meriliikenteen käyttämiä 
moottoripolttoaineita ja muita 
energiatuotteita olisi verotettava 
vastaavasti. 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
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Tarkistus 27
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Hiilidioksidiperusteisen verotuksen 
mahdollisia kustannusvaikutuksia 
sellaisilla toimialoilla tai toimialojen 
osilla, jotka ovat alttiita direktiivin 
2003/87/EY 10 a artiklan 13 kohdassa 
tarkoitetulle merkittävälle 
hiilivuotoriskille, on tarpeen rajoittaa. 
Sen vuoksi on aiheellista säätää 
vastaavista siirtymätoimenpiteistä, joiden 
olisi kuitenkin myös säilytettävä 
hiilidioksidiperusteisen verotuksen 
tehokkuus ympäristön kannalta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sellaisten toimialojen ja laitosten rajallinen määrä, joita hiilivuoto todellisuudessa koskee, ei 
riitä tämän ratkaisun perusteeksi. Jäsenvaltioiden olisi maksettava valtiontuen kautta korvaus 
aina, kun on osoitettu hiilivuotoriski energiaintensiivisillä aloilla energiaverotuksen vuoksi.

Tarkistus 28
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Energiaverotuksen uudistuksessa 
olisi taattava, että päästökaupan 
ulkopuolelle jäävät alat eivät kärsi 
päästökaupan kattamiin aloihin nähden.

Or. de
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Tarkistus 29
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Koska sähkö- ja hybridiautojen 
käyttöönotto on keskeisellä sijalla 
vähennettäessä liikenteen riippuvuutta 
uusiutumattomista energianlähteistä, 
jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa 
rajoitetun ajan poikkeusta tai 
matalampaa veroa tällaisten ajoneuvojen 
lataamiseen käytettävään sähköön.

Or. en

Tarkistus 30
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(17) Kotitalouksia ja 
hyväntekeväisyysjärjestöjä hyödyttävät 
vapautukset tai alennukset merkitsisivät, 
että luovutaan tärkeästä keinosta 
kannustaa energialaskujen 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 kasvua tasataan jo 
nyt korotetuilla sosiaalietuuksilla tai 
sosiaalisilla lisätoimenpiteillä. 
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Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
raportoimaan komissiolle toimista, joiden 
avulla ne aikovat turvata pienituloisten 
aseman.

Or. en

Perustelu

Jos kaikkien kotitalouksien kohdalla tehdään poikkeus, se heikentää energiansäästöön 
kannustavia tekijöitä ja ohjaa myös välttämään entistä tehokkaampien 
kaukolämpöratkaisujen kehittämistä, mikä haittaa EU:n päästökauppajärjestelmää. 
Energiaveroista saatuja tuloja olisi käytettävä yhteiskunnan köyhimpien ryhmien sekä 
energiansäästötoimien tukemiseen.

Tarkistus 31
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(17) Jotta saataisiin aikaan asianmukaiset 
kannustimet investoinneille 
energiansäästöön ja entistä parempaan 
energiatehokkuuteen, 15 artiklan 
mukainen mahdollisuus soveltaa 
vapautuksia tai alennuksia kotitalouksiin 
ja hyväntekeväisyysjärjestöihin olisi 
poistettava. Jäsenvaltioissa, joissa tämä 
vaikuttaa energiahintoihin, pienituloisia
kotitalouksia ja hyväntekeväisyysjärjestöjä
olisi vastaavasti tuettava merkittävillä ja 
kattavilla sosiaalisilla toimilla.

Or. en

Tarkistus 32
Herbert Reul
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 33
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Tämän direktiivin tarkoituksena on 
helpottaa unionin energia- ja 
ilmastonmuutospolitiikan yleistavoitteiden 
saavuttamista. Ilmailualan ottaminen 
mukaan unionin 
päästökauppajärjestelmään direktiivillä 
2008/101/EY on osoitus pyrkimyksestä 
vähentää alan kasvihuonekaasupäästöjä. 
Jos 31 päivään joulukuuta 2011 
mennessä ei ole saatu aikaan mitään 
kansainvälistä sopimusta kansainvälisen 
merenkulun päästöjen sisällyttämisestä 
sen vähennystavoitteisiin, komissio on 
sitoutunut ehdottamaan toimia myös 
tällaisten päästöjen sisällyttämiseksi 
kasvihuonekaasujen päästöjen 
vähentämistä koskevaan unionin 
sitoumukseen. Sen salliminen, että 
jäsenvaltiot voivat verottaa lento- ja 
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meriliikenteessä käytettäviä 
energiatuotteita samalla tavoin kuin 
muita liikenteessä käytettäviä 
energiatuotteita, on keskeisellä sijalla 
yhtäläisten toimintaedellytysten luomisen, 
unionin energiaomavaraisuuden sekä 
kohti parempaa energiatehokkuutta 
ohjaavien kannustimien kannalta.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioita ei tarvitse kieltää verottamasta lento- ja meriliikenteessä käytettäviä 
energiatuotteita, kunhan verotus tapahtuu niin, että noudatetaan alaa koskevia kansainvälisiä 
oikeudellisia velvoitteita.

Tarkistus 34
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Poikkeus olisi kuitenkin sallittava 
liikennepolttoaineena käytettävän 
maakaasun ja biometaanin tapauksessa, 
koska ne ovat keskeisellä sijalla 
pyrittäessä tavoitteeseen, jonka mukaan 
10 prosenttia liikenteessä käytettävästä 
energiasta olisi peräisin uusiutuvista 
energialähteistä. Tämä huomioon ottaen 
poikkeuksen tekeminen energiaverosta on 
perusteltua ainakin, kunnes EU:n tavoite 
on saavutettu. Tällainen poikkeuskohtelu 
auttaa lisäksi energialähteiden 
monipuolistamisessa liikenteessä, joka on 
lähes kokonaan riippuvainen 
öljytuotteista, ja parantaa siten 
toimitusvarmuutta.

Or. de
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Tarkistus 35
Marita Ulvskog

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 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.

(19) Direktiivissä 2003/96/EY velvoitetaan 
jäsenvaltiot vapauttamaan verosta laiva- ja 
lentoliikenteeseen käytettävä polttoaine,
kun kyse ei ole huviliikenteestä. Tämä 
velvoite ei vastaa unionin yleisiä 
ympäristötavoitteita, 
toissijaisuusperiaatetta eikä tavoitetta 
saada aikaan yhtäläiset energian 
verotusta koskevat toimintaedellytykset. 
Sen vuoksi se olisi poistettava noudattaen 
kahden- ja monenvälisiä kansainvälisiä 
sopimuksia ja ottaen huomioon, että
ilmailuala tulee ja meriliikenneala saattaa 
tulla unionin päästökaupan piiriin.

Or. en

Tarkistus 36
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale
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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 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.

(19) Jotta verotus eri liikennemuotojen 
välillä olisi yhtenäistä ja jotta voitaisiin 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, 
jäsenvaltioiden olisi voitava vapaasti 
soveltaa verotusta energiatuotteisiin, joita 
käytetään kaikessa lento- ja 
meriliikenteessä, kunhan tämän 
direktiivin säännöksiä ja muuta asiaa 
koskevaa unionin lainsäädäntöä tai 
kansainvälistä lainsäädäntöä 
noudatetaan. Jotta vältetään sähkön 
tuottaminen polttoaineesta aluksella sen
ollessa ankkuripaikalla satamassa ja tästä 
aiheutuvat paikalliset ilmansaasteet,
jäsenvaltioiden olisi vapautettava 
energiaverosta maasähkön käyttö 
satamassa ankkuripaikalla olevilla 
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

Perustelu

Kun otetaan huomioon edut siihen nähden, että aluksella tuotetaan sähköä polttoaineen 
avulla, olisi sovellettava maasähkön käyttöä koskevaa poikkeusta.

Tarkistus 37
Edit Herczog

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Direktiivin 2003/96/EY 15 artiklan 3 
kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat 

(20) Direktiivin 2003/96/EY 15 artiklan 3 
kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat 
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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.

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.
Saatuja verotuloja on kierrätettävä 
asianomaisten alojen 
energiatehokkuuden parantamiseksi ja 
kehittämiseksi.

Or. hu

Perustelu

Alojen väliset erot eri maissa kasvavat, jos jokainen yksittäinen jäsenvaltio käyttää näin 
kerättyjä verotuloja eri tarkoitukseen. Koska neuvoston ehdotuksen päätavoitteena on 
noudattaa kasvihuonekaasupäästöjä koskevia EU:n velvoitteita vuonna 2020 päättyvällä 
kaudella, tarkistus auttaa tavoitteiden saavuttamisessa.

Tarkistus 38
Marita Ulvskog

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 

(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 
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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.

energiankulutusverotuksen osalta unionin 
laajempien poliittisten tavoitteiden 
vastaista. Siksi nämä poikkeukset olisi
poistettava.

Or. en

Tarkistus 39
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Verojen kiertäminen kaupallisessa 
tieliikenteessä polttoaineturismin avulla ja 
kaupallisessa lentoliikenteessä 
polttoaineen säiliöimisen avulla vääristää 
sisämarkkinoita ja tekee yksittäisten 
jäsenvaltioiden kannalta epäedulliseksi
muita valtioita korkeamman verotuksen 
soveltamisen. Yksi tapa käsitellä tätä 
ongelmaa olisi siirtyminen kokonaan tai 
osittain nykyisestä verotusjärjestelmästä, 
jossa verotetaan asianomaisten 
liikennepolttoaineiden kansallisesti 
ostettavia määriä, järjestelmään, jossa 
näitä polttoaineita verotetaan kunkin 
jäsenvaltion alueella todella käytettyjen 
määrien mukaan. Jotta vaihtoehtoisesta 
ratkaisusta saataisiin parempi 
kokonaiskuva, komission olisi esitettävä 
kertomus tällaisten muutoksen 
toteutettavuudesta ja sen odotetusta 
vaikutuksesta.

Or. en
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Tarkistus 40
Edit Herczog

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 viides vuosi ja ensimmäisen kerran 
vuoden 2015 loppuun mennessä kertomus 
tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja 
tarkasteltava erityisesti 
hiilidioksidiperusteisen verotuksen 
vähimmäistasoa suhteessa 
päästöoikeuksien 
markkinahintakehitykseen EU:ssa,
onnistumista verotulojen käytössä alan 
energiatehokkuuden parantamiseen,
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. hu

Perustelu

On seurattava, miten verotuloja käytetään tämän direktiivin mukaisesti, ja on seurattava 
käytön järkevyyttä.

Tarkistus 41
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale
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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, muiden haitallisten tai 
mahdollisesti haitallisten päästöjen kuin 
hiilidioksidin 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 42
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

(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 
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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.

markkinahintakehitykseen EU:ssa, 
innovoinnin ja teknologisen kehityksen 
vaikutuksiin ja tässä direktiivissä 
säädettyjen verovapautusten ja 
veronalennusten perusteisiin, myös lento-
ja meriliikenteessä käytettävän 
polttoaineen osalta. Olisi laadittava 
luettelo sellaisista toimialoista tai niiden 
osista, joiden katsotaan olevan alttiita 
merkittävälle hiilivuotoriskille, ja sitä olisi 
tarkasteltava säännöllisesti uudelleen, jotta 
etenkin uudet käyttöön saatavat tiedot 
saadaan otetuksi huomioon.

Or. en

Perustelu

Sellaisten toimialojen ja laitosten rajallinen määrä, joita hiilivuoto todellisuudessa koskee, ei 
riitä perustelemaan erityistä lainsäädäntöä, mutta olisi kuitenkin ylläpidettävä luetteloa.
Jäsenvaltiot voisivat maksaa valtiontuen kautta korvauksen aina, kun on osoitettu 
hiilivuotoriski energiaintensiivisillä aloilla energiaverotuksen vuoksi.

Tarkistus 43
Marita Ulvskog

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kannettava 
energiatuotteista ja sähköstä veroa tämän 
direktiivin mukaisesti.

1. Tällä direktiivillä luodaan unionin 
yhteiset puitteet energiatuotteiden ja 
sähkön verotukselle. Se sisältää pakollisia 
säännöksiä, joita jäsenvaltioiden on
noudatettava, kun ne määräävät näitä 
aloja koskevasta kansallisesta 
verotuksesta. Sillä annetaan määritelmä 
ja viiterakenne asianomaisille 
polttoaineille, ja siinä säädetään veron 
vähimmäistasoista ja verotasojen 
vastavuoroista suhdetta ja päivittämistä 
koskevista periaatteista, 
energianverotuksen koordinoinnista 
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EU:n päästökauppajärjestelmässä, 
asteittaista käytöstäpoistoa ja poikkeuksia 
koskevista erilaisista järjestelyistä sekä 
siitä, miten alaa koskevaa lainsäädäntöä 
on kehitettävä edelleen.

Or. en

Tarkistus 44
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kannettava 
energiatuotteista ja sähköstä veroa tämän 
direktiivin mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on kannettava 
energiatuotteista ja sähköstä veroa tämän 
direktiivin mukaisesti, varmistettava 
tuotteiden ja palveluiden kohtuulliset 
hinnat ja estettävä kansalaisten 
energiaköyhyyden riski. On tehtävä asiaa 
koskevia vaikutustenarviointeja.

Or. ro

Perustelu

Euroopan unionin päätavoitteena on sen kansalaisten hyvinvoinnin takaaminen.

Tarkistus 45
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2003/96 EC
1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on eriytettävä 
hiilidioksidiperusteiset verot ja yleiset 

2. Jäsenvaltioiden on eriytettävä 
hiilidioksidiperusteiset verot ja yleiset 
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energiankulutusverot. energiankulutusverot. Jäsenvaltioiden on 
käytettävä liitteessä I tarkoitetusta 
hiilidioksidiperusteisesta verotuksesta 
saadut tulot toimiin, joilla pyritään 
parantamaan energiatehokkuutta ja 
vähentämään saastumista.

Or. ro

Tarkistus 46
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Hiilidioksidiperusteiset verot lasketaan 
euroina hiilidioksidipäästötonnia kohti 
käyttäen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/87/EY 
mukaisten ohjeiden vahvistamisesta 
kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailua ja 
raportointia varten 18 päivänä heinäkuuta 
2007 tehdyssä komission päätöksessä 
2007/589/EY(*) liitteessä I olevassa 11 
kohdassa vahvistettuja hiilidioksidin 
oletuspäästökertoimia. Biomassalle ja 
biomassasta tehdyille tuotteille kyseisessä 
päätöksessä täsmennettyjä 
hiilidioksidipäästökertoimia sovelletaan
direktiivin 2009/28/EY 2 artiklan h ja i 
alakohdassa määriteltyjen 
biopolttoaineiden ja bionesteiden kohdalla
ainoastaan silloin, kun kyseinen tuote 
täyttää uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian käytön edistämisestä 23 
päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/28/EY(**) 17 artiklassa säädetyt 
kestävyyskriteerit. Jos biopolttoaineet ja 
bionesteet eivät täytä näitä kriteerejä, 
jäsenvaltioiden on sovellettava 
hiilidioksidin oletuspäästökertoimia 

Hiilidioksidiperusteiset verot muille kuin 
biomassaan perustuville polttoaineille
lasketaan euroina hiilidioksidipäästötonnia 
kohti käyttäen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/87/EY 
mukaisten ohjeiden vahvistamisesta 
kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailua ja 
raportointia varten 18 päivänä heinäkuuta 
2007 tehdyssä komission päätöksessä 
2007/589/EY liitteessä I olevassa 11 
kohdassa vahvistettuja hiilidioksidin 
oletuspäästökertoimia. Biomassalle ja 
biomassasta tehdyille tuotteille kyseisessä 
päätöksessä täsmennettyjä 
hiilidioksidipäästökertoimia sovelletaan 
ainoastaan silloin, kun kyseinen tuote 
täyttää uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian käytön edistämisestä 23 
päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/28/EY(**) 17 artiklassa säädetyt 
kestävyyskriteerit. Jos biopolttoaineet ja 
bionesteet eivät täytä näitä kriteerejä, 
jäsenvaltioiden on sovellettava 
hiilidioksidin oletuspäästökertoimia 
vastaavalle lämmityspolttoaineelle tai 
moottoripolttoaineelle, joiden 
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vastaavalle lämmityspolttoaineelle tai 
moottoripolttoaineelle, joiden 
vähimmäisverotasot täsmennetään tässä 
direktiivissä.

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

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioita ei pitäisi estää soveltamasta hiilidioksidiperusteista verotusta biomassaan 
perustuville polttoaineille, jos ne eivät täytä direktiivin 2009/28/EY mukaisia 
kestävyyskriteereitä.

Tarkistus 47
Krišjānis Kariņš

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta
Direktiivi 2003/96/EY 
2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

"h) CN-koodeihin 2909 19 10 ja 3824 90 
91 kuuluvat tuotteet:"

"h) CN-koodeihin 2909 19 10, 3824 90 91
ja 3824 90 97 kuuluvat tuotteet:"

Or. lv

Tarkistus 48
Krišjānis Kariņš
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2003/96/EY 
2 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) CN-koodeihin 2909 19 90, 3823 19 90 ja 
3824 90 97 kuuluvat tuotteet, jos ne on 
tarkoitettu käytettäviksi 
lämmityspolttoaineena tai 
moottoripolttoaineena.".

j) CN-koodeihin 2909 19 90 ja 3823 19 90 
kuuluvat tuotteet, jos ne on tarkoitettu 
käytettäviksi lämmityspolttoaineena tai 
moottoripolttoaineena.".

Or. lv

Tarkistus 49
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

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 
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direktiiviin sisällytetään ydinpolttoaineen sauvojen vähimmäisverotaso. Tässä 
vähimmäisverotasossa olisi otettava huomioon, että ydinvoima on taloudellisesti edullisessa 
asemassa, koska unionin päästökauppajärjestelmä on nostanut sähkön hintaa.

Tarkistus 50
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
2 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muita kuin 1 kohdassa lueteltuja 
hiilivetyjä, jotka on tarkoitettu 
käytettäviksi, myytäviksi tai lämmitykseen, 
on verotettava soveltaen vastaavan 
energiatuotteen verokantoja 1 artiklan 2 ja 
3 kohdan mukaisesti. Tätä kohtaa ei 
sovelleta turpeeseen.

Muita kuin 1 kohdassa lueteltuja 
hiilivetyjä, jotka on tarkoitettu 
käytettäviksi, myytäviksi tai lämmitykseen, 
on verotettava soveltaen vastaavan 
energiatuotteen verokantoja 1 artiklan 2 ja 
3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kaikkiin energiatuotteisiin olisi sovellettava johdonmukaista menettelyä.

Tarkistus 51
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

a a) unionin kansalaisten kotitalouksissa 
käytetty sähkö, tuotteet ja energiapalvelut, 
joita käytetään jokapäiväisen ruoan 
valmistukseen ja säilyttämiseen sekä 
terveellisen sisäilman ja ilman 
optimaalisen lämpötilan (noin +20 °C) 
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ylläpitämiseen;

Or. ro

Tarkistus 52
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

a b) kasteluveden pumppaamiseen 
käytettävä sähkö;

Or. ro

Tarkistus 53
Krišjānis Kariņš

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

Komission teksti Tarkistus

– sähkö, kun sen osuus tuotteen hinnasta 
on yli 50 prosenttia. "Tuotteen hinnalla" 
tarkoitetaan yhteensä kaikkia tuotteiden 
ja palveluiden hankintoja sekä 
henkilöstökuluja sekä kiinteän pääoman 
käyttöä yrityksen tasolla. Nämä 
kustannukset lasketaan keskimääräisesti 
yksikköä kohden. "Sähkökustannuksilla" 
tarkoitetaan sähkön todellista ostohintaa 
tai sähkön tuotantokustannuksia, jos 
sähkö tuotetaan yrityksessä.

Or. lv
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Tarkistus 54
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 3 ja 4 kohta seuraavasti: Poistetaan.

Or. ro

Perustelu

Tämä säännös rikkoo toissijaisuusperiaatetta, koska se rajoittaa jäsenvaltioiden vapautta 
määrittää finanssipolitiikkansa.

Tarkistus 55
Werner Langen

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 56
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. ro

Perustelu

Tämä säännös rikkoo toissijaisuusperiaatetta, koska se rajoittaa jäsenvaltioiden vapautta 
määrittää finanssipolitiikkansa.

Tarkistus 57
Marita Ulvskog

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

Komission teksti Tarkistus

3. Sen estämättä, mitä tässä direktiivissä 
säädetään verovapautuksista, verojen 

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

eriyttämisestä ja veronalennuksista, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
silloin, kun liitteessä I säädetään 
yhtäläisistä vähimmäisverotasoista tietylle 
käyttötarkoitukselle, yhtäläiset verotasot 
vahvistetaan tähän käyttötarkoitukseen 
käytettäville tuotteille. Tätä velvoitetta
sovelletaan täysin liitteessä I olevassa 
taulukossa A tarkoitettuihin 
moottoripolttoaineisiin 1 päivästä 
tammikuuta 2023, rajoittamatta 15 artiklan 
1 kohdan i alakohdan soveltamista, ja se 
otetaan sitä ennen vähitellen käyttöön 
kahdessa vaiheessa:
a) jäsenvaltioiden on 1 päivästä 
tammikuuta 2018 alkaen varmistettava, 
että yksittäisten moottoripolttoaineiden 
kansalliset vähimmäistasot ovat enintään 
15 prosenttia matalampia kuin muiden 
moottoripolttoaineiden tasot;
b) jäsenvaltioiden on 1 päivästä 
tammikuuta 2021 alkaen varmistettava, 
että kaikille moottoripolttoaineille 
määritetään samanlainen 
hiilidioksidiperusteisen verotuksen taso ja 
että kunkin yksittäisen 
moottoripolttoaineen yleisen 
energiankulutusveron kansallinen 
vähimmäistaso on enintään 5 prosenttia 
matalampi kuin muilla 
moottoripolttoaineilla.

Or. en

Tarkistus 58
Evžen Tošenovský

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

Komission teksti Tarkistus

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

säädetään verovapautuksista, verojen 
eriyttämisestä ja veronalennuksista, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
silloin, kun tässä direktiivissä säädetään
jompaankumpaan ryhmään kuuluvien 
fossiilisten ja muiden kuin fossiilisten 
polttoaineiden tai energiatuotteiden osalta
yhtäläisistä vähimmäisverotasoista tietylle 
käyttötarkoitukselle, yhtäläiset
vähimmäisverotasot vahvistetaan tähän 
käyttötarkoitukseen käytettäville kumman 
tahansa ryhmän tuotteille. Tätä 
sovelletaan liitteessä I olevassa taulukossa 
A tarkoitettuihin moottoripolttoaineisiin 1 
päivästä tammikuuta 2023, rajoittamatta 15 
artiklan 1 kohdan i alakohdan soveltamista.

Or. en

Tarkistus 59
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Tekninen neutraalius on keskeinen kustannustehokkuutta parantava tekijä, kun on kyse 
energiatehokkuudesta ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä. Siksi tätä periaatetta pitäisi 
soveltaa mahdollisimman pian ottaen kuitenkin huomioon jäsenvaltioiden erilaiset tilanteet.

Tarkistus 60
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. ro

Perustelu

Tämä säännös rikkoo toissijaisuusperiaatetta, koska se rajoittaa jäsenvaltioiden vapautta 
määrittää finanssipolitiikkansa.

Tarkistus 61
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

4. Tässä direktiivissä säädettyjä yleisten 
energiankulutusverojen vähimmäistasoja 
mukautetaan kolmen vuoden välein 1 
päivästä heinäkuuta 2016 alkaen 
Eurostatin julkaiseman 

Poistetaan.
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yhdenmukaistetun 
kuluttajahintaindeksin, josta on poistettu 
energian ja jalostamattomien 
elintarvikkeiden vaikutus, muutosten 
huomioon ottamiseksi. Komissio julkaisee 
näin saadut vähimmäisverotasot 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. ro

Perustelu

Tämä säännös rikkoo toissijaisuusperiaatetta, koska se rajoittaa jäsenvaltioiden vapautta 
määrittää finanssipolitiikkansa.

Tarkistus 62
Werner Langen

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

Komission teksti Tarkistus

4. Tässä direktiivissä säädettyjä yleisten 
energiankulutusverojen vähimmäistasoja 
mukautetaan kolmen vuoden välein 1 
päivästä heinäkuuta 2016 alkaen 
Eurostatin julkaiseman 
yhdenmukaistetun 
kuluttajahintaindeksin, josta on poistettu 
energian ja jalostamattomien 
elintarvikkeiden vaikutus, muutosten 
huomioon ottamiseksi. Komissio julkaisee 
näin saadut vähimmäisverotasot 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 63
Marita Ulvskog



AM\882925FI.doc 39/70 PE475.896v01-00

FI

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

Komission teksti Tarkistus

4. Tässä direktiivissä säädettyjä yleisten 
energiankulutusverojen vähimmäistasoja 
mukautetaan kolmen vuoden välein 1 
päivästä heinäkuuta 2016 alkaen Eurostatin 
julkaiseman yhdenmukaistetun 
kuluttajahintaindeksin, josta on poistettu 
energian ja jalostamattomien 
elintarvikkeiden vaikutus, muutosten 
huomioon ottamiseksi. Komissio julkaisee 
näin saadut vähimmäisverotasot 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4. Tässä direktiivissä säädettyjä yleisten 
energiankulutusverojen vähimmäistasoja 
mukautetaan kolmen vuoden välein 1 
päivästä heinäkuuta 2016 alkaen Eurostatin 
julkaiseman yhdenmukaistetun 
kuluttajahintaindeksin, josta on poistettu 
energian ja jalostamattomien 
elintarvikkeiden vaikutus, muutosten 
huomioon ottamiseksi.

Or. en

Tarkistus 64
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
4 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäistasot tarkistetaan ilman eri 
toimenpiteitä siten, että euromääräistä 
perusarvoa korotetaan tai lasketaan 
mainitussa indeksissä edellisen kolmen 
vuoden aikana tapahtuneen 
prosentuaalisen muutoksen verran. Jos 
prosentuaalinen muutos on viimeisimmän 
tarkistuksen jälkeen alle 0,5 prosenttia, 
tarkistusta ei suoriteta.".

Poistetaan.

Or. ro

Perustelu

Tämä säännös rikkoo toissijaisuusperiaatetta, koska se rajoittaa jäsenvaltioiden vapautta 
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määrittää finanssipolitiikkansa.

Tarkistus 65
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
4 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäistasot tarkistetaan ilman eri 
toimenpiteitä siten, että euromääräistä 
perusarvoa korotetaan tai lasketaan 
mainitussa indeksissä edellisen kolmen 
vuoden aikana tapahtuneen prosentuaalisen 
muutoksen verran. Jos prosentuaalinen 
muutos on viimeisimmän tarkistuksen 
jälkeen alle 0,5 prosenttia, tarkistusta ei 
suoriteta.".

Näitä vähimmäistasoja tarkistetaan ilman 
eri toimenpiteitä siten, että euromääräistä 
perusarvoa korotetaan tai lasketaan 
mainitussa indeksissä edellisen kolmen 
vuoden aikana tapahtuneen prosentuaalisen 
muutoksen verran. Jos prosentuaalinen 
muutos on viimeisimmän tarkistuksen 
jälkeen alle 0,5 prosenttia, tarkistusta ei 
suoriteta.

Tässä direktiivissä säädettyä 
hiilidioksidiperusteisen verotuksen 
vähimmäistasoa mukautetaan 1 päivästä 
heinäkuuta 2016 alkaen kolmen vuoden 
välein niin, että se on seuraavista 
kahdesta korkeampi:
a) hiilidioksidin perustason senhetkinen 
todellinen arvo, joka lasketaan 
suurentamalla tai pienentämällä euroina 
laskettua perussummaa sillä prosentilla, 
jonka verran Eurostatin julkaisema 
yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 
on muuttunut edellisten kolmen vuoden 
aikana, kun energiaa ja jalostamattomia 
elintarvikkeita ei oteta huomioon; 
b) hiilidioksidin keskimääräinen hinta 
EU:n päästökauppajärjestelmässä 
mukautusta edeltäneiden 18 kuukauden 
aikana laskettuna kaavalla, jonka 
komissio määrittää 29 artiklassa 
tarkoitetun vuoden 2015 kertomuksen 
pohjalta.
Mukautusta ei tehdä, jos muutos edellisen 
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mukautuksen jälkeen näiden kahden 
prosentin kehitys huomioon ottaen olisi 
vähemmän kuin 0,5 prosenttia.
Jos unioni päättää, että 
kasvihuonekaasupäästöjen tasoa on 
vähennettävä vuoteen 2020 mennessä 
enemmän kuin 20 prosenttia vuonna 1990 
saavutettuihin tasoihin nähden, komissio 
esittää viimeistään kolmen kuukauden 
kuluttua tällaisen päätöksen tekemisestä 
kertomuksen siitä, millä tavalla tätä 
direktiiviä olisi muutettava uusien 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Neuvosto 
päättää viimeistään kuuden kuukauden 
kuluttua kertomuksen julkistamisesta, 
miten hiilidioksidin perustaso sovitetaan 
uuteen tilanteeseen.
Komissio julkistaa näin saadut 
energiankulutuksen verotuksen ja 
hiilidioksidiperusteisen verotuksen 
vähimmäisverotasot Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Or. en

Tarkistus 66
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/98/EY
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Liikennepolttoaineena käytettävä 
maakaasu ja biometaani vapautetaan 
verosta ainakin siihen saakka, kunnes 
uusiutuvan energian osuus liikenteessä 
on noussut 10 prosenttiin. Komissio 
seuraa jatkuvasti markkinoiden kehitystä 
ja esittää sopivaan aikaan asianmukaisen 
lainsäädäntöehdotuksen. 

Or. de
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Tarkistus 67
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta – a alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
5 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

"Jäsenvaltiot voivat soveltaa yleisessä 
energiankulutusverotuksessa eriytettyjä 
verokantoja verovalvonnan alaisina 
seuraavissa tapauksissa, jos ne noudattavat
tässä direktiivissä säädettyjä
vähimmäisverotasoja:".

"Jäsenvaltiot voivat soveltaa yleisessä 
energiankulutusverotuksessa eriytettyjä 
verokantoja verovalvonnan alaisina 
seuraavissa tapauksissa, jos ne noudattavat
tämän direktiivin mukaisesti asetettuja
vähimmäisverotasoja:".

Or. ro

Tarkistus 68
Teresa Riera Madurell

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

Komission teksti Tarkistus

(6) Korvataan 7 artikla seuraavasti: (6) Korvataan 7 artiklan 1 kohta
seuraavasti:

Or. es

Tarkistus 69
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
7 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat tehdä eron 
ammattitarkoitukseen ja muuhun kuin 
ammattitarkoitukseen käytettävän 
dieselpolttoaineen välillä edellyttäen, että 
yhteisön vähimmäistasoja noudatetaan ja 
että ammattitarkoitukseen käytettävän 
dieselpolttoöljyn verokanta ei laske 1 
päivänä tammikuuta 2003 voimassa 
olevan kansallisen verotason alle poiketen 
siitä, mitä tässä direktiivissä säädetään 
tätä käyttötarkoitusta koskevista 
poikkeuksista.

Or. fi

Perustelu

Dieselöljyn verotuksessa on edelleen sallittava ammattikäytön ja yksityiskäytön erottaminen. 
Ammattikäytön alempi dieselverokanta on tärkeä elinkeinopoliittisesti, koska 
kuljetuskustannukset ovat merkittävä osa yritysten kustannusrakennetta erityisesti pitkien 
etäisyyksien maissa.

Tarkistus 70
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
7 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Neuvosto päättää komission 
kertomuksen ja ehdotuksen pohjalta 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2019 
yksimielisesti ja Euroopan parlamenttia 
kuultuaan veron vähimmäistasoista, joita 
sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2020 
alkavalla jatkokaudella. 
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Or. ro

Tarkistus 71
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
7 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. 'Ammattitarkoitukseen käytettävällä 
dieselpolttoaineella' tarkoitetaan 
seuraaviin tarkoituksiin käytettävää 
dieselöljyä:
a) tavaroiden kuljetus joko toisen 
henkilön tai omaan lukuun yksinomaan 
maanteiden tavaraliikenteeseen 
tarkoitetulla moottoriajoneuvolla tai 
ajoneuvoyhdistelmällä, jonka suurin 
sallittu paino kuormattuna on vähintään 
7,5 tonnia;
b) säännöllinen tai satunnainen 
matkustajien kuljetus 
moottoriajoneuvojen ja niiden 
perävaunujen tyyppihyväksyntää 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 
1970 annetun neuvoston direktiivin 
70/156/ETY määritelmän mukaisella M2-
tai M3-luokkaan kuuluvalla 
moottoriajoneuvolla.

Or. fi

Tarkistus 72
Edit Herczog

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

1. Tämän artiklan 2 kohdassa lueteltuihin 
tarkoituksiin moottoripolttoaineina 
käytettäviin tuotteisiin sovellettavat 
vähimmäisverotasot vahvistetaan 1 
päivästä tammikuuta 2013 liitteessä I 
olevan taulukon B mukaisesti.".

1. Tämän artiklan 2 kohdassa lueteltuihin 
tarkoituksiin moottoripolttoaineina 
käytettäviin tuotteisiin sovellettavat 
vähimmäisverotasot vahvistetaan 1 
päivästä tammikuuta 2013 liitteessä I 
olevan taulukon B mukaisesti ja saatavia 
verotuloja on kierrätettävä asianomaisen 
alan energiatehokkuuden parantamiseksi 
ja kehittämiseksi.".

Or. hu

Perustelu

On tärkeää, etteivät jäsenvaltiot käytä veroja vapaasti, vaan ne varataan käytettäviksi alalla, 
jolta ne on saatu, koska tähän saakka teollisuus on investoinut tutkimukseen ja kehittämiseen 
ympäristön suojelemiseksi ja nämä investoinnit on katettava. Samalla 2 kohdassa esitettyjen 
käyttötarkoitusten ajantasaistaminen voi auttaa vähentämään saastepäästöjä entisestään ja 
verotuloilla tehdyillä investoinneilla on mahdollista tukea teollisuutta, joka puolestaan luo 
työpaikkoja.

Tarkistus 73
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Neuvosto päättää komission 
kertomuksen ja ehdotuksen pohjalta 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2019 
yksimielisesti ja Euroopan parlamenttia 
kuultuaan veron vähimmäistasoista, joita 
sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2020 
alkavalla jatkokaudella. 

Or. ro



PE475.896v01-00 46/70 AM\882925FI.doc

FI

Tarkistus 74
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Neuvosto päättää komission 
kertomuksen ja ehdotuksen pohjalta 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2019 
yksimielisesti ja Euroopan parlamenttia 
kuultuaan veron vähimmäistasoista, joita 
sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2020 
alkavalla jatkokaudella. 

Or. ro

Tarkistus 75
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Neuvosto päättää komission 
kertomuksen ja ehdotuksen pohjalta 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2019 
yksimielisesti ja Euroopan parlamenttia 
kuultuaan veron vähimmäistasoista, joita 
sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2020 
alkavalla jatkokaudella. 

Or. ro

Tarkistus 76
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Korvataan 14 artikla seuraavasti:
Jäsenvaltioiden on vapautettava 
ankkuripaikalla satamassa oleviin 
aluksiin suoraan johdettu sähkö verosta 
31 päivään joulukuuta 2020 saakka.
(Tällä tarkistuksella korvataan kaikki muut 
14 artiklan osat (1–3 kohta ja kaikki 
alakohdat)).

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden pitäisi sallia verottavan lento- ja meriliikenteessä käytettäviä polttoaineita 
sekä sähköä, jota käytetään sähköntuotantoon, mutta ankkuripaikalla satamassa olevien 
alusten kohdalla on tehtävä väliaikainen poikkeus.

Tarkistus 77
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

"Sen lisäksi, mitä valmisteveroja 
koskevasta yleisestä järjestelmästä ja 
direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta 16 
päivänä joulukuuta 2008 annetussa 
direktiivissä 2008/118/EY(*) säädetään 
veronalaisten tuotteiden vapauttamisesta 
verosta tiettyjen käyttötarkoitusten 
perusteella ja sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta unionin muiden säännösten 
soveltamista, jäsenvaltioiden on 
vapautettava verosta jäljempänä luetellut 

1. "Sen lisäksi, mitä valmisteveroja 
koskevasta yleisestä järjestelmästä ja 
direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta 16 
päivänä joulukuuta 2008 annetussa 
direktiivissä 2008/118/EY(*) säädetään 
veronalaisten tuotteiden vapauttamisesta 
verosta tiettyjen käyttötarkoitusten 
perusteella ja sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta unionin muiden säännösten 
soveltamista, jäsenvaltioiden on 
vapautettava verosta jäljempänä luetellut 
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tuotteet edellytyksin, jotka jäsenvaltioiden 
on vahvistettava verovapautuksien oikean 
ja selkeän soveltamisen varmistamiseksi 
sekä veropetosten, veron kiertämisen tai 
muiden väärinkäytösten estämiseksi:

tuotteet edellytyksin, jotka jäsenvaltioiden 
on vahvistettava verovapautuksien oikean 
ja selkeän soveltamisen varmistamiseksi 
sekä energiaköyhyyden, veropetosten, 
veron kiertämisen tai muiden 
väärinkäytösten estämiseksi:

Or. ro

Tarkistus 78
Marita Ulvskog

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

Komission teksti Tarkistus

 [....] ii a) poistetaan b ja c alakohta.

Or. en

Tarkistus 79
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 11 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/96/EY
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

 [....] a a) Poistetaan 2 kohta.

Or. en

Tarkistus 80
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
14 a artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 31 päivään 
joulukuuta 2020 saakka myönnettävä 
energiatuotteiden käytöstä hyvitystä 
hiilidioksidiperusteisista veroista 
laitoksille, jotka toimivat toimialoilla tai 
toimialojen osilla, jotka ovat alttiita 
merkittävälle hiilivuotoriskille.

Poistetaan.

2. Verohyvityksen määrän on vastattava 
laitoksessa viitekaudella muuhun kuin 7 
artiklassa tarkoitettuihin 
käyttötarkoituksiin tapahtunutta 
energiatuotteiden gigajouleina (GJ) 
ilmaistua vuotuista mediaanikulutusta, 
joka kerrotaan luvulla 0,00561 ja 
hiilidioksidiperusteisten verojen 
vähimmäistasolla, josta säädetään 
liitteessä I olevassa taulukossa C. Tämän 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettu viitekausi on joko 1 päivän 
tammikuuta 2005 ja 31 päivän joulukuuta 
2008 tai 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 
päivän joulukuuta 2010 välinen 
ajanjakso. Verohyvityksen määrä ei saa 
olla suurempi kuin laitoksen 
energiatuotteiden käytöstä kyseisellä 
kaudella maksama 
hiilidioksidiperusteinen vero.
3. Jos laitos ei ole ollut toiminnassa 
viitekaudella, jäsenvaltioiden on 
vahvistettava verohyvityksen taso sen 
perusteella, mikä on laitoksen kapasiteetti 
kerrottuna keskimääräisellä kapasiteetin 
käyttökertoimella päästöoikeuksien 
yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa 
jakoa koskevien unionin laajuisten 
siirtymäsäännösten vahvistamisesta 
direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 
mukaisesti hyväksytyn komission 
päätöksen XXX (*) menettelyä 
noudattaen.
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4. Jos jäsenvaltion soveltama 
hiilidioksidiperusteisten verojen taso 
ylittää tässä direktiivissä säädetyn 
vähimmäistason, jäsenvaltio voi 2 kohdan 
mukaisen verohyvityksen määrän 
määrittämiseksi ottaa huomioon 
hiilidioksidiperusteisten verojen tason 
aina kansallisella tasolla asti.
5. Edellä 1–4 kohdan soveltamiseksi 
'toimialat tai toimialojen osat, jotka ovat 
alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille' 
ovat ne, jotka on määritelty sellaisiksi 
direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 13 
kohdan perusteella.

Or. en

Perustelu

Sellaisten toimialojen ja laitosten rajallinen määrä, joita hiilivuoto todellisuudessa koskee, ei 
riitä tämän ratkaisun perusteeksi. Jäsenvaltioiden olisi maksettava valtiontuen kautta korvaus 
aina, kun on osoitettu hiilivuotoriski energiaintensiivisillä aloilla energiaverotuksen vuoksi.

Tarkistus 81
Marita Ulvskog

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

Komission teksti Tarkistus

-i) Lisätään alakohta seuraavasti:
"b a) 1 päivään tammikuuta 2023 saakka 
sähköön, jolla ladataan tieliikenteessä 
käytettäviä sähkö- ja hybridiajoneuvoja;"

Or. en

Tarkistus 82
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 13 alakohta – a alakohta – i alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden pitäisi voida itse määrittää sopiva 
verotuksen taso meri- ja lentoliikenteelle. 

Tarkistus 83
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro
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Tarkistus 84
Marita Ulvskog

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

Komission teksti Tarkistus

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

h) 1 päivään tammikuuta 2018 saakka
kotitalouksien ja/tai asianomaisten 
jäsenvaltioiden 
hyväntekeväisyysjärjestöiksi tunnustamien 
järjestöjen käyttämään sähköön, 
maakaasuun, hiileen ja kiinteisiin 
polttoaineisiin. Kyseisten 
hyväntekeväisyysjärjestöjen osalta
jäsenvaltiot voivat rajoittaa vapautuksen 
tai alennuksen koskemaan käyttöä 
muuhun kuin yritystoimintaan. Sekakäytön 
osalta verotusta sovelletaan kunkin 
tyyppisen käytön suhteellista osuutta 
vastaavasti. Jos käyttö on merkityksetöntä, 
voidaan katsoa, ettei sitä ole;

Or. en

Tarkistus 85
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Tarkistus 86
Werner Langen

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 87
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

i a) Lisätään alakohta seuraavasti:
"Liikennepolttoaineena käytettävä 
maakaasu ja biometaani vapautetaan 
verosta ainakin siihen saakka, kunnes 
uusiutuvan energian osuus liikenteessä 
on noussut 10 prosenttiin. Komissio 
seuraa jatkuvasti markkinoiden kehitystä 
ja esittää sopivaan aikaan asianmukaisen 
lainsäädäntöehdotuksen." 

Or. de
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Tarkistus 88
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

ii) Lisätään alakohta seuraavasti: Poistetaan.
"Edellä a–e ja g alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan yleisiin 
energiankulutusveroihin.".

Or. ro

Tarkistus 89
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

"Edellä a–e ja g alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan yleisiin 
energiankulutusveroihin.".

"Edellä a–e ja g–i alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan yleisiin 
energiankulutusveroihin.".

Or. en

Perustelu

Jos kaikkien kotitalouksien kohdalla tehdään poikkeus, se heikentää energiansäästöön 
kannustavia tekijöitä ja ohjaa myös välttämään entistä tehokkaampien 
kaukolämpöratkaisujen kehittämistä, mikä haittaa EU:n päästökauppajärjestelmää. 
Energiaveroista saatuja tuloja olisi käytettävä yhteiskunnan köyhimpien ryhmien sekä 
energiansäästötoimien tukemiseen.

Tarkistus 90
Marita Ulvskog
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 13 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 91
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Jotta muita energiaverotuksen kohteeksi joutuvia taloudellisen toiminnan lajeja kohdeltaisiin 
tasapuolisesti ja jotta emme menettäisi tilaisuutta kannustaa edellä mainittuun toimintaan 
hiilidioksidipäästöjen ja energian kulutuksen vähentämiseksi, niille ei pitäisi myöntää 
vapautusta.

Tarkistus 92
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltiot voivat soveltaa 
nollaverotusta kastelussa, maataloudessa, 
puutarhaviljelyssä, kalanviljelyssä ja 
metsänhoidossa käytettäviin 
energiatuotteisiin ja sähköön. Edunsaajiin 
on sovellettava järjestelyjä, joilla lisätään 
energiatehokkuutta.

Or. ro

Tarkistus 93
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 13 kohta – 1 kohta – 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 

1. "Jäsenvaltiot voivat 1 päivään 
tammikuuta 2023 saakka soveltaa yleisessä 



AM\882925FI.doc 57/70 PE475.896v01-00

FI

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:"

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, tai 
polttoaineiden osalta niin kauan kuin 
niiden markkinaosuus on pienempi kuin 5 
prosenttia."

Or. de

Tarkistus 94
Silvia-Adriana Ţicău

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

5. Bulgaria, Tšekki, Viro, Latvia, Liettua, 
Unkari, Puola, Romania ja Slovakia voivat 
8 ja 9 artiklassa tarkoitettuja 
käyttötarkoituksia varten soveltaa 1 
päivään tammikuuta 2030 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 
hiilidioksidiperusteisten verojen 
vähimmäistasojen alentamisesta liitteessä 
I vahvistettuihin tasoihin nähden.".
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muuttamisesta.".

Or. ro

Tarkistus 95
Marita Ulvskog

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.".

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 
ehdotuksen niiden lyhentämisestä ja/tai 
liitteessä I vahvistettujen 
hiilidioksidiperusteisten verojen 
vähimmäistasojen muuttamisesta.".

Or. en
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Tarkistus 96
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 17 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/96/EY
21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) Lisätään 1 a kohta seuraavasti:
"1 a. Viimeistään kuusi kuukautta tämän 
direktiivin hyväksymisen jälkeen komissio 
esittää neuvostolle ja parlamentille 
kertomuksen eräiltä tai kaikilta 
jäsenvaltioilta edellytettävistä 
ennakkoehdoista siirryttäessä 
järjestelmään, jossa polttoaineita 
verotetaan kulutuksen mukaan sen sijaan, 
että niitä verotettaisiin tankatun 
polttoainemäärän mukaan, kuten 
nykyisin tehdään. Kertomukseen on 
tarvittaessa liitettävä ehdotuksia EU:n 
lainsäädännön muuttamisesta ja siihen 
on sisällytettävä perusteellinen arviointi 
vaikutuksista toissijaisuusperiaatteen 
toteutumiseen verotusasioissa, 
kasvihuonekaasupäästöihin, 
energiaomavaraisuuteen ja 
talouskasvuun."

Or. en

Perustelu

Polttoaineturismin ongelman välttämiseksi on viimeinkin tutkittava mahdollisuutta verottaa 
käytettyä polttoainetta Pohjois-Amerikan IFTA-mallin mukaisesti.
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Tarkistus 97
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 17 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/96/EY
21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) Lisätään 1 a kohta seuraavasti:
"1 a. Viimeistään kuusi kuukautta tämän 
direktiivin hyväksymisen jälkeen komissio 
esittää neuvostolle ja parlamentille 
kertomuksen eräiltä tai kaikilta 
jäsenvaltioilta edellytettävistä 
ennakkoehdoista siirryttäessä 
järjestelmään, jossa polttoaineita 
verotetaan kulutuksen mukaan sen sijaan, 
että niitä verotettaisiin tankatun 
polttoainemäärän mukaan, kuten 
nykyisin tehdään. Kertomukseen on 
tarvittaessa liitettävä ehdotuksia EU:n 
lainsäädännön muuttamisesta ja siihen 
on sisällytettävä perusteellinen arviointi 
vaikutuksista toissijaisuusperiaatteen 
toteutumiseen verotusasioissa, 
kasvihuonekaasupäästöihin, 
energiaomavaraisuuteen ja 
talouskasvuun."

Or. en

Tarkistus 98
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 17 kohta – c a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/96/EY
21 artikla – 6 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

c a) Lisätään kohta seuraavasti:
"6 a. Komissio esittää viimeistään kahden 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
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hyväksymisestä kertomuksen sellaisen 
siirtymän toteutettavuudesta ja odotetusta 
vaikutuksesta, jolla siirrytään kokonaan 
tai osittain nykyisestä järjestelmästä, jossa 
verotetaan kansallisesti ostettuja 
liikennepolttoaineita, järjestelmään, jossa 
näitä polttoaineita verotetaan kunkin 
jäsenvaltion alueella todella käytettyjen 
määrien mukaisesti. Kertomuksen 
yhteydessä esitetään tarvittaessa
asianmukaisia lainsäädäntöehdotuksia."

Or. en

Tarkistus 99
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 19 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle
määräämättömäksi ajaksi valta hyväksyä 
2 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä.

1. Siirretään komissiolle viiden vuoden
ajaksi valta hyväksyä 2 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

Or. ro

Tarkistus 100
Silvia-Adriana Ţicău

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 

Komissio toimittaa neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille joka viides vuosi 
ja ensimmäisen kerran vuoden 2015 
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täytäntöönpanosta ja tarvittaessa
ehdotuksen sen muuttamisesta.

loppuun mennessä kertomuksen direktiivin 
täytäntöönpanosta ja sen vaikutuksesta 
unionin talouteen ja unionin kansalaisten 
hyvinvointiin. Jos tämän direktiivin 
täytäntöönpanon vaikutuksen arviointi 
osoittaa, että direktiiviä on muutettava, 
komissio esittää ehdotuksen sen 
muuttamisesta.

Or. ro

Tarkistus 101
Marita Ulvskog

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

Or. en

Tarkistus 102
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komission laatimassa kertomuksessa on 
muun muassa tarkasteltava 
hiilidioksidiperusteisten verojen 
vähimmäistasoa, innovoinnin ja 

Komission laatimassa kertomuksessa on 
muun muassa tarkasteltava 
hiilidioksidiperusteisten verojen 
vähimmäistasoa, innovoinnin ja 
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teknologisen kehityksen vaikutusta 
erityisesti energiatehokkuuteen, sähkön 
käyttöä liikenteessä ja tässä direktiivissä 
säädettyjen verovapautusten ja
veronalennusten perusteita, myös lento- ja 
meriliikenteessä käytettävän polttoaineen 
osalta. Kertomuksessa on otettava 
huomioon sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta, vähimmäisverotasot ja 
perustamissopimuksen laajemmat 
tavoitteet.

teknologisen kehityksen vaikutusta 
erityisesti energiatehokkuuteen, sähkön 
käyttöä liikenteessä ja tässä direktiivissä 
säädettyjen verovapautusten ja 
veronalennusten perusteita, myös lento- ja 
meriliikenteessä käytettävän polttoaineen 
osalta. Kertomuksessa on otettava 
huomioon vaikutus, joka kohdistuu 
tavaroiden ja palveluiden hintoihin sekä 
jäsenvaltioiden väestön 
energiaköyhyyteen, sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta, vähimmäisverotasot ja 
perustamissopimuksen laajemmat 
tavoitteet.

Or. ro

Tarkistus 103
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komission laatimassa kertomuksessa on 
muun muassa tarkasteltava 
hiilidioksidiperusteisten verojen 
vähimmäistasoa, innovoinnin ja 
teknologisen kehityksen vaikutusta 
erityisesti energiatehokkuuteen, sähkön 
käyttöä liikenteessä ja tässä direktiivissä 
säädettyjen verovapautusten ja 
veronalennusten perusteita, myös lento- ja 
meriliikenteessä käytettävän polttoaineen 
osalta. Kertomuksessa on otettava 
huomioon sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta, vähimmäisverotasot ja 
perustamissopimuksen laajemmat 
tavoitteet.

Komission laatimassa kertomuksessa on 
muun muassa tarkasteltava 
hiilidioksidiperusteisten verojen 
vähimmäistasoa, innovoinnin ja 
teknologisen kehityksen vaikutusta 
erityisesti energiatehokkuuteen,
vaikutuksia muihin haitallisiin tai 
mahdollisesti haitallisiin päästöihin kuin 
hiilidioksidipäästöihin, sähkön käyttöä 
liikenteessä ja tässä direktiivissä 
säädettyjen verovapautusten ja 
veronalennusten perusteita, myös lento- ja 
meriliikenteessä käytettävän polttoaineen 
osalta. Kertomuksessa on otettava 
huomioon sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta, vähimmäisverotasot ja 
perustamissopimuksen laajemmat 
tavoitteet.
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Or. en

Tarkistus 104
Edit Herczog

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komission laatimassa kertomuksessa on 
muun muassa tarkasteltava 
hiilidioksidiperusteisten verojen 
vähimmäistasoa, innovoinnin ja 
teknologisen kehityksen vaikutusta 
erityisesti energiatehokkuuteen, sähkön 
käyttöä liikenteessä ja tässä direktiivissä 
säädettyjen verovapautusten ja 
veronalennusten perusteita, myös lento- ja 
meriliikenteessä käytettävän polttoaineen 
osalta. Kertomuksessa on otettava 
huomioon sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta, vähimmäisverotasot ja 
perustamissopimuksen laajemmat 
tavoitteet.

Komission laatimassa kertomuksessa on 
muun muassa tarkasteltava 
hiilidioksidiperusteisten verojen 
vähimmäistasoa, innovoinnin ja 
teknologisen kehityksen vaikutusta 
erityisesti energiatehokkuuteen, sähkön 
käyttöä liikenteessä ja tässä direktiivissä 
säädettyjen verovapautusten ja 
veronalennusten perusteita, myös lento- ja 
meriliikenteessä käytettävän polttoaineen 
osalta. Kertomuksessa on otettava 
huomioon sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta, vähimmäisverotasot ja 
perustamissopimuksen laajemmat 
tavoitteet sekä onnistuminen toimissa, 
joilla pyritään verotulojen käyttöön alojen 
energiatehokkuutta parantavalla tavalla.

Or. hu

Tarkistus 105
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Joka tapauksessa luetteloa sellaisista 
toimialoista tai niiden osista, joiden 
katsotaan tämän direktiivin 14 a artiklan 

Joka tapauksessa luetteloa sellaisista 
toimialoista tai niiden osista, joiden 
katsotaan olevan alttiita merkittävälle 
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soveltamiseksi olevan alttiita merkittävälle 
hiilivuotoriskille, tarkastellaan 
säännöllisesti uudelleen, jotta etenkin uudet 
käyttöön saatavat tiedot saadaan otetuksi 
huomioon.".

hiilivuotoriskille, tarkastellaan 
säännöllisesti uudelleen, jotta etenkin uudet 
käyttöön saatavat tiedot saadaan otetuksi 
huomioon.".

Or. en

Perustelu

Sellaisten toimialojen ja laitosten rajallinen määrä, joita hiilivuoto todellisuudessa koskee, ei 
riitä perustelemaan erityistä lainsäädäntöä, mutta olisi kuitenkin ylläpidettävä luetteloa.
Jäsenvaltiot voisivat maksaa valtiontuen kautta korvauksen aina, kun on osoitettu 
hiilivuotoriski energiaintensiivisillä aloilla energiaverotuksen vuoksi.

Tarkistus 106
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Hiilidioksidiperusteiset verot Hiilidioksidiperusteiset verot 
tammikuuta 2013 tammikuuta 2013

20 euroa/t CO2 30 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2 30 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2 30 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2 30 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2 30 euroa/t CO2

Or. en

Perustelu

EU:n ilmastotavoitteiden mukaisesti 30 euroa tonnilta on sopiva vähimmäistaso.
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Tarkistus 107
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

Hiilidioksidiperusteiset verot Hiilidioksidiperusteiset verot 

tammikuuta 2013 tammikuuta 2013
20 euroa/t CO2 12 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2 12 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2 12 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2 12 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2 12 euroa/t CO2

Or. ro

Tarkistus 108
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
Liite
Direktiivi 2003/96/EY
Liite I – taulukko A – sarake 5

Komission teksti Tarkistus

Yleiset energiankulutusverot Poistetaan.
1 tammikuu 2018
9,6 euroa/GJ
9,6 euroa/GJ
9,6 euroa/GJ
9,6 euroa/GJ
9,6 euroa/GJ

Or. ro
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Tarkistus 109
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Liite
Direktiivi 2003/96/EY
Liite I – taulukko A – rivi 7

Komission teksti
Maakaasu
Nestekaasu 
2711 11 00 ja 2711 21 00

20 euroa/t 
CO2

1,5 euroa/GJ 5,5 euroa/GJ 9,6 euroa/GJ

Tarkistus
Maakaasu

Nestekaasu 
2711 11 00 ja 2711 21 00

20 euroa/t 
CO2

1,0 euroa/GJ 1,0 euroa/GJ 1,0 euroa/GJ

Or. en

Tarkistus 110
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Liite
Direktiivi 2003/96/EY
Liite I – taulukko A – 5 a rivi (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
Dieselöljy 
kaupallinen käyttö

20 euroa/t CO2 8,2 euroa/GJ 8,2 euroa/GJ 8,2 euroa/GJ

Or. fi

Perustelu

Dieselöljyn alempi verotaso ammattikäytössä on tärkeä elinkeinopoliittisesti, koska 
kuljetuskustannukset ovat merkittävä osa yritysten kustannusrakennetta erityisesti pitkien 
etäisyyksien maissa.
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Tarkistus 111
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Liite
Direktiivi 2003/96/EY
Liite I – taulukko B – sarake 2

Komission teksti Tarkistus

Hiilidioksidiperusteiset verot Hiilidioksidiperusteiset verot 

20 euroa/t CO2 30 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2 30 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2 30 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2 30 euroa/t CO2

Or. en

Perustelu

EU:n ilmastotavoitteiden mukaisesti 30 euroa tonnilta on sopiva vähimmäistaso.

Tarkistus 112
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
Liite
Direktiivi 2003/96/EY
Taulukko I – taulukko B – sarake 2

Komission teksti Tarkistus

Hiilidioksidiperusteiset verot Hiilidioksidiperusteiset verot 

20 euroa/t CO2 12 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2 12 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2 12 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2 12 euroa/t CO2

Or. ro
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Tarkistus 113
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Hiilidioksidiperusteiset verot Hiilidioksidiperusteiset verot 
20 euroa/t CO2 30 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2 30 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2 30 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2 30 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2 30 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2 30 euroa/t CO2

Or. en

Perustelu

EU:n ilmastotavoitteiden mukaisesti 30 euroa tonnilta on sopiva vähimmäistaso.

Tarkistus 114
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

Hiilidioksidiperusteiset verot Hiilidioksidiperusteiset verot 

20 euroa/t CO2 12 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2 12 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2 12 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2 12 euroa/t CO2
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20 euroa/t CO2 12 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2 12 euroa/t CO2

Or. ro


