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Amendement 13
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 14
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Elk van die componenten moet worden 
berekend op basis van objectieve criteria, 

(6) Elk van die componenten moet worden 
berekend op basis van objectieve criteria, 
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die gelijke behandeling van verschillende 
energiebronnen mogelijk maken. Voor 
CO2-gerelateerde belasting moet naar de 
door het gebruik van elk betrokken 
energieproduct veroorzaakte CO2-emissies 
worden verwezen aan de hand van de 
referentiewaarden van de CO2-
emissiefactor die beschreven worden in 
Beschikking 2007/589/EG van de 
Commissie van 18 juli 2007 tot vaststelling 
van richtsnoeren voor de bewaking en 
rapportage van de emissies van 
broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 
2003/87/EG van het Europees Parlement 
en de Raad. Voor de algemene 
energieverbruiksbelasting moet worden 
verwezen naar de energie-inhoud van de 
verschillende energieproducten en van 
elektriciteit waarvan sprake in 
Richtlijn 2006/32/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2006 
betreffende energie-efficiëntie bij het 
eindgebruik en energiediensten en 
houdende intrekking van Richtlijn 
93/76/EEG van de Raad. In dit verband 
moet rekening worden gehouden met de 
milieuvoordelen van biomassa of van van 
biomassa gemaakte producten. Deze 
producten moeten worden belast op basis 
van de CO2-emissiefactoren die voor 
biomassa of van biomassa gemaakte 
producten zijn gespecificeerd in 
Beschikking 2007/589/EG en op basis van 
de energie-inhoud ervan zoals 
gespecificeerd in bijlage III bij Richtlijn 
2009/28/EG. Biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa zoals gedefinieerd in artikel 2, 
onder h) en i), van Richtlijn 2009/28/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 23 april 2009 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen zijn veruit de belangrijkste 
betrokken categorie. Aangezien de 
milieuvoordelen van deze producten 
variëren, afhankelijk van het feit of zij aan 
de in artikel 17 van die richtlijn 
neergelegde duurzaamheidscriteria 
voldoen, dienen de specifieke 

die gelijke behandeling van verschillende 
energiebronnen mogelijk maken. Voor 
CO2-gerelateerde belasting op niet van 
biomassa gemaakte brandstoffen moet 
naar de door het gebruik van elk betrokken 
energieproduct veroorzaakte CO2-emissies 
worden verwezen aan de hand van de 
referentiewaarden van de CO2-
emissiefactor die beschreven worden in 
Beschikking 2007/589/EG van de 
Commissie van 18 juli 2007 tot vaststelling 
van richtsnoeren voor de bewaking en 
rapportage van de emissies van 
broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 
2003/87/EG van het Europees Parlement 
en de Raad. Voor de algemene 
energieverbruiksbelasting moet worden 
verwezen naar de energie-inhoud van de 
verschillende energieproducten en van 
elektriciteit waarvan sprake in 
Richtlijn 2006/32/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2006 
betreffende energie-efficiëntie bij het 
eindgebruik en energiediensten en 
houdende intrekking van Richtlijn 
93/76/EEG van de Raad. Voor biomassa, 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
zoals gedefinieerd in artikel 2, onder h) en 
i), van Richtlijn 2009/28/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 
april 2009 ter bevordering van het gebruik 
van energie uit hernieuwbare bronnen, die 
niet aan de in artikel 17 van die richtlijn 
neergelegde duurzaamheidscriteria 
voldoen, passen de lidstaten de 
referentiefactor voor CO2-emissies toe 
voor de equivalente stookolie of motorolie 
waarvoor in deze richtlijn 
minimumbelastingniveaus zijn 
vastgesteld.
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referentiewaarden voor biomassa of van 
biomassa gemaakte producten enkel te 
gelden voor zover aan deze criteria is 
voldaan.

Or. en

Motivering

De lidstaten moet niet de mogelijkheid worden ontnomen CO2-belasting te heffen op 
brandstoffen die van biomassa zijn gemaakt, op voorwaarde dat deze een weerspiegeling 
vormt van de tijdens de hele levenscyclus bij de productie, de raffinage, het vervoer en het 
gebruik veroorzaakte netto CO2-emissies van die brandstoffen. Dit moet niet alleen gelden 
voor biobrandstoffen en vloeibare biomassa, maar ook voor vaste brandstoffen die van 
biomassa zijn gemaakt.

Amendement 15
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) CO2-gerelateerde belasting moet zijn 
aangepast aan de werking van 
Richtlijn 2003/87/EG teneinde deze 
effectief aan te vullen. Die belasting moet 
gelden voor alle gebruik, met inbegrip van 
gebruik voor andere doeleinden dan 
verwarming, van energieproducten die 
CO2-emissies veroorzaken in installaties in 
de zin van die richtlijn, op voorwaarde dat 
de betrokken installatie niet is 
onderworpen aan de regeling voor de 
handel in emissierechten ingevolge die 
richtlijn. Aangezien de cumulatieve 
toepassing van beide instrumenten echter 
geen emissieverminderingen mogelijk zou 
maken die verder gaan dan de totale 
emissieverminderingen die uitsluitend door 
middel van de regeling voor de handel in 
emissierechten worden bereikt, maar enkel 
de totale kosten van de 
emissieverminderingen zou verhogen, 

(7) CO2-gerelateerde belasting moet zijn 
aangepast aan de werking van 
Richtlijn 2003/87/EG teneinde deze 
effectief aan te vullen. Die belasting moet 
gelden voor alle gebruik, met inbegrip van 
gebruik voor andere doeleinden dan 
verwarming, van energieproducten die 
CO2-emissies veroorzaken in installaties in 
de zin van die richtlijn, op voorwaarde dat 
de betrokken installatie niet is 
onderworpen aan de regeling voor de 
handel in emissierechten ingevolge die 
richtlijn. Aangezien de cumulatieve 
toepassing van beide instrumenten echter 
geen emissieverminderingen mogelijk zou 
maken die verder gaan dan de totale 
emissieverminderingen die uitsluitend door 
middel van de regeling voor de handel in
emissierechten worden bereikt, maar enkel 
de totale kosten van de 
emissieverminderingen zou verhogen, 
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dient de CO2-gerelateerde belasting niet 
van toepassing te zijn op verbruik in 
installaties die aan de regeling voor de 
handel in emissierechten onderworpen zijn.

dient de CO2-gerelateerde belasting niet 
van toepassing te zijn op verbruik in 
installaties die aan de regeling voor de 
handel in emissierechten onderworpen zijn
in het kader waarvan emissierechten niet 
kosteloos zijn toegewezen.

Or. en

Motivering

Het is passend de sectoren waaraan geen gratis emissierechten worden toegewezen, van 
CO2-belasting vrij te stellen.

Amendement 16
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) In het belang van een geleidelijke 
overschakeling van fossiele brandstoffen 
op milieuvriendelijkere brandstoffen 
moeten fiscale stimulansen worden 
ingevoerd om de geleidelijk verhoging van 
het gebruik van milieuvriendelijke 
energieproducten en 
elektriciteitsproductie te stimuleren. 
Derhalve dient op billijke wijze het 
evenredigheidsbeginsel te worden 
toegepast bij het vaststellen van het 
belastingtarief voor fossiele en niet-
fossiele brandstoffen, en voor elk 
specifiek energieproduct binnen een van 
deze categorieën. Voor zover aldus gelijke 
minimumbelastingniveaus als onderdeel 
van deze richtlijn zouden worden
aanbevolen voor fossiele brandstoffen 
enerzijds en voor niet-fossiele 
brandstoffen anderzijds, moeten de 
lidstaten gelijke minimumniveaus van 
nationale belasting op alle betrokken 
producten verzekeren zowel in de categorie 
fossiele als niet-fossiele brandstoffen.
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Indien afzonderlijke lidstaten hierom 
verzoeken, moeten overgangstermijnen
worden toegestaan voor geleidelijke 
afschaffingsperioden of sectorgewijze 
vrijstellingen van het toepassingsgebied
van deze richtlijn of van de datum die 
nodig is voor de omzetting in hun 
nationale wetgeving.  

Or. en

Amendement 17
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 18
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(9) De minimumniveaus van CO2-
gerelateerde belasting moeten worden 
vastgesteld in het licht van de nationale 
streefcijfers voor de lidstaten zoals 
neergelegd in Beschikking 406/2009/EG 
inzake de inspanningen van de lidstaten om 
hun broeikasgasemissies te verminderen 
om aan de verbintenissen van de Unie op 
het gebied van het verminderen van 
broeikasgassen tot 2020 te voldoen. 
Aangezien die beschikking erkent dat de 
inspanningen om hun broeikasgasemissies 
te verminderen eerlijk over de lidstaten 
moeten worden verdeeld, zouden voor 
bepaalde lidstaten overgangstermijnen 
kunnen worden vastgesteld. Deze 
termijnen dienen zo kort en beperkt in 
omvang als mogelijk te zijn. Mocht de 
Unie besluiten haar streefcijfers voor de 
terugdringing van broeikasgasemissies op 
te trekken, dan moeten deze termijnen 
opnieuw bekeken en aangepast of 
afgeschaft worden.

Or. en

Amendement 19
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Er moet voor worden gezorgd dat de 
minimumbelastingniveaus hun beoogde 
effecten behouden. Aangezien CO2-
gerelateerde belasting de werking van 
Richtlijn 2003/87/EG aanvult, moet bij de 
door de Commissie uit te voeren 
periodieke toetsing van de richtlijn 
nauwlettend de marktprijs van de 
emissierechten worden gevolgd. De 

(11) Er moet voor worden gezorgd dat de 
minimumbelastingniveaus hun beoogde 
effecten behouden. De minimumniveaus 
van zowel de algemene 
energieverbruiksbelasting als de CO2-
gerelateerde belasting moeten op gezette 
tijden automatisch worden geactualiseerd
om rekening te houden met de 
ontwikkeling van de reële waarde ervan;  
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minimumniveaus van de algemene 
energieverbruiksbelasting moeten op 
gezette tijden automatisch worden 
afgestemd om rekening te houden met de 
ontwikkeling van de reële waarde ervan 
teneinde het huidige niveau van 
tariefharmonisatie te behouden; om de 
door de energie- en voedselprijzen 
veroorzaakte volatiliteit te verminderen, 
moet deze afstemming gebeuren op basis 
van de wijzigingen van het uniale 
geharmoniseerde indexcijfer van 
consumptieprijzen exclusief energie en 
onbewerkte voedingsmiddelen, zoals 
gepubliceerd door Eurostat.

om de door de energie- en voedselprijzen 
veroorzaakte volatiliteit te verminderen, 
moeten deze afstemmingen gebeuren op 
basis van de wijzigingen van het uniale 
geharmoniseerde indexcijfer van 
consumptieprijzen exclusief energie en 
onbewerkte voedingsmiddelen, zoals 
gepubliceerd door Eurostat. Aangezien de 
CO2-geralateerde belasting een 
aanvulling vormt op de werking van 
Richtlijn 2003/87/EG, moet het 
minimumniveau van CO2-gerelateerde 
belasting, wanneer de marktprijs van de 
emissierechten hoger ligt dan de reële 
waarde van het CO2-basisniveau, 
daarentegen op die prijs worden 
afgestemd. Wanneer de streefcijfers van 
de Unie voor het terugdringen van de 
broeikasgasemissies aanzienlijk worden 
opgetrokken, moet het CO2-basisniveau 
bovendien aan deze nieuwe doelstellingen 
worden aangepast.

Or. en

Amendement 20
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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afstemming te voltooien en geleidelijk 
over te schakelen op een situatie waarin 
gasolie en benzine op een gelijk niveau 
worden belast.

Or. fi

Amendement 21
Edit Herczog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. hu

Motivering

In Europa lopen de gewoontes ten aanzien van het vervangen van voertuigen van de ene 
lidstaat tot de andere uiteen, evenals de mate waarin eigenaren zich kunnen permitteren een 
voertuig te vervangen. Stijgingen van de belasting op brandstoffen, met inbegrip van gasolie, 
moeten overeenkomen met de gemiddelde frequentie waarmee voertuigen worden vervangen, 
opdat de consumenten – in reactie op de belastingniveaus op brandstof – in de toekomst hun 
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voertuigen geleidelijk kunnen vervangen waardoor nieuwe consumptiepatronen ontstaan, 
hetgeen een van de doelstellingen van de richtlijn is.

Amendement 22
Mara Bizzotto

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) De mogelijkheid voor de lidstaten om 
op commercieel gebruik van gasolie als 
motorbrandstof een lager belastingsniveau 
dan op niet-commercieel gebruik ervan toe 
te passen, moet gehandhaafd en 
beschermd worden. Er wordt een beroep 
gedaan op de Commissie om één enkel 
Europees accijnstarief voor commerciële 
gasolie in te voeren om een einde te 
maken aan het verschijnsel van 
tanktoerisme en om zowel het 
concurrentievermogen en het overleven 
van het wegtransport, dat steeds meer 
door de stijgende olieprijzen wordt 
bedreigd, te waarborgen als de 
koopkracht van de consument te 
handhaven.  De energie-efficiëntie en het 
toezicht op het milieueffect van het 
vervoer moeten worden gewaarborgd door 
de invoering van de CO2-verlagende 
maatregelen die zijn opgenomen in het 
Witboek "Stappenplan voor een interne 
Europese vervoersruimte – werken aan 
een concurrerend en zuinig 
vervoerssysteem", dat op 28 februari 2011 
door de Commissie werd goedgekeurd.

Or. it

Amendement 23
Teresa Riera Madurell
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 24
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Ten aanzien van de mogelijkheid voor 
de lidstaten om op commercieel gebruik 
van gasolie als motorbrandstof een lager 
belastingniveau dan op niet-commercieel 
gebruik ervan toe te passen, blijkt deze 
bepaling niet langer verenigbaar met de 
eis om de energie-efficiëntie te verbeteren 
en de noodzaak om het toenemende 
milieueffect van het vervoer te verbeteren
en dient zij derhalve te worden geschrapt. 
Artikel 9, lid 2, van Richtlijn 2003/96/EG 
staat bepaalde lidstaten toe een verlaagd 

(13) Ten aanzien van de mogelijkheid voor 
de lidstaten om op commercieel gebruik 
van gasolie als motorbrandstof een lager 
belastingniveau dan op niet-commercieel 
gebruik ervan toe te passen, is deze 
bepaling economisch belangrijk, omdat de
vervoerskosten een aanzienlijk deel van de 
bedrijfskostenstructuur voor hun 
rekening nemen, vooral in landen waar de 
afstanden lang zijn, en dient zij derhalve 
te worden gehandhaafd.   Artikel 9, lid 2, 
van Richtlijn 2003/96/EG staat bepaalde 
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tarief op gasolie voor verwarming toe te 
passen. Die bepaling is niet langer 
verenigbaar met de goede werking van de 
interne markt en met de bredere 
doelstellingen van het Verdrag. Zij moet 
derhalve worden geschrapt.

lidstaten toe een verlaagd tarief op gasolie 
voor verwarming toe te passen. Die 
bepaling is niet langer verenigbaar met de 
goede werking van de interne markt en met 
de bredere doelstellingen van het Verdrag. 
Zij moet derhalve worden geschrapt.

Or. fi

Amendement 25
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) Ten aanzien van de mogelijkheid voor 
de lidstaten om op commercieel gebruik 
van gasolie als motorbrandstof een lager 
belastingniveau dan op niet-commercieel 
gebruik ervan toe te passen, blijkt deze 
bepaling niet langer verenigbaar met de eis 
om de energie-efficiëntie te verbeteren en 
de noodzaak om het toenemende 
milieueffect van het vervoer te verbeteren 
en dient zij derhalve te worden geschrapt. 
Om redenen van billijkheid en als 
waarborg voor gelijke 
concurrentievoorwaarden voor de 
verschillende wijzen van vrachtvervoer 
met gebruik van motorbrandstoffen, 
moeten motorbrandstoffen en andere 
energieproducten die in het lucht- en 
zeevervoer worden gebruikt, 
dienovereenkomstig worden belast.
Artikel 9, lid 2, van Richtlijn 2003/96/EG 
staat bepaalde lidstaten toe een verlaagd 
tarief op gasolie voor verwarming toe te 
passen. Die bepaling is niet langer 
verenigbaar met de goede werking van de 
interne markt en met de bredere 
doelstellingen van het Verdrag. Zij moet 
derhalve worden geschrapt.
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Or. en

Motivering

Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel moet de lidstaten worden toegestaan belasting te 
heffen op energieproducten die voor lucht- en zeevaartactiviteiten worden gebruikt, mits dit 
gebeurt op een wijze die de internationale wettelijke verplichtingen op dit gebied respecteert.

Amendement 26
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) Ten aanzien van de mogelijkheid voor 
de lidstaten om op commercieel gebruik 
van gasolie als motorbrandstof een lager 
belastingniveau dan op niet-commercieel 
gebruik ervan toe te passen, blijkt deze 
bepaling niet langer verenigbaar met de eis 
om de energie-efficiëntie te verbeteren en 
de noodzaak om het toenemende 
milieueffect van het vervoer te verbeteren 
en dient zij derhalve te worden geschrapt. 
Om redenen van billijkheid en als 
waarborg voor gelijke 
concurrentievoorwaarden voor de 
verschillende wijzen van vrachtvervoer 
met gebruik van motorbrandstoffen, 
moeten motorbrandstoffen en andere 
energieproducten die in het lucht- en 
zeevervoer worden gebruikt, 
dienovereenkomstig worden belast.
Artikel 9, lid 2, van Richtlijn 2003/96/EG 
staat bepaalde lidstaten toe een verlaagd 
tarief op gasolie voor verwarming toe te 
passen. Die bepaling is niet langer 
verenigbaar met de goede werking van de 
interne markt en met de bredere 
doelstellingen van het Verdrag. Zij moet 
derhalve worden geschrapt.

Or. en
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Amendement 27
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het is noodzakelijk het potentiële 
kosteneffect van CO2-gerelateerde 
belasting op de bedrijfstakken en 
deeltakken die worden geacht te zijn 
blootgesteld aan een significant CO2-
weglekrisico in de zin van artikel 10 bis, 
lid 13, van Richtlijn 2003/87/EG te 
beperken. Derhalve is het passend in 
overeenkomstige overgangsmaatregelen te 
voorzien die er echter tevens op moeten 
gericht zijn de milieueffectiviteit van CO2-
gerelateerde belasting te behouden.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het beperkte aantal sectoren en installaties dat aan een weglekrisico is blootgesteld, 
rechtvaardigt deze oplossing niet. De lidstaten moeten elk aangetoond weglekrisico voor 
energie-intensieve industriesectoren ten gevolg van energiebelasting compenseren door 
middel van staatssteun.

Amendement 28
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. de

Amendement 29
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Aangezien de introductie van 
elektrische en hybride voertuigen van 
cruciaal belang is om de afhankelijkheid 
van niet-hernieuwbare brandstoffen in de 
vervoerssector terug te dringen, moeten de 
lidstaten voor een beperkte periode de 
mogelijkheid krijgen een vrijstelling of 
verlaging van het belastingniveau toe te 
passen voor elektriciteit die voor het 
opladen van dergelijke voertuigen 
gebruikt wordt. 

Or. en

Amendement 30
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Vrijstellingen of verlagingen voor 
huishoudens en liefdadige organisaties 
kunnen deel uitmaken van door de 
lidstaten vastgestelde sociale maatregelen. 
De mogelijkheid om dergelijke 
vrijstellingen of verlagingen toe te passen, 
moet om redenen van gelijke behandeling 
van energiebronnen worden uitgebreid tot 
alle energieproducten die worden gebruikt 

(17) Vrijstellingen of verlagingen voor 
huishoudens en liefdadige organisaties 
houden in dat een belangrijke prikkel 
verloren gaat voor het verlagen van 
energierekeningen en het 
energieverbruik. De inkomsten uit de 
energiebelasting moeten worden 
aangewend om mensen met een laag 
inkomen te helpen beschermen, met name 
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als verwarmingsbrandstof en elektriciteit. 
Om ervoor te zorgen dat het effect ervan 
op de interne markt beperkt blijft, moeten 
dergelijke vrijstellingen en verlagingen 
alleen op niet-zakelijke activiteiten 
worden toegepast.

de kwetsbaren onder hen, en voor 
renovatieprojecten aan sociale huisvesting 
of aan de huizen van mensen in 
brandstofarmoede. In sommige lidstaten 
worden hogere verwarmingskosten 
gecompenseerd door hogere 
bijstandsuitkeringen of aanvullende 
sociale maatregelen. De lidstaten moeten 
verplicht worden aan de Commissie 
verslag uit te brengen over de 
maatregelen die zij nemen om mensen 
met een laag inkomen te beschermen.

Or. en

Motivering

Het vrijstellen van alle huishoudens zou de prikkels voor energiebehoud afzwakken en tevens 
prikkels bieden om de ontwikkeling van doeltreffendere stadsverwarmingsoplossingen 
achterwege te laten waardoor de EU-ETS wordt verstoord. Inkomsten die uit energiebelasting 
voortkomen, zouden kunnen worden gebruikt om de armere groepen in de samenleving en 
energiebesparende maatregelen te steunen.

Amendement 31
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(17) Ten einde de juiste prikkels te bieden 
voor investeringen in energiebesparingen 
en een grotere energie-efficiëntie, moet de
in artikel 15 geboden mogelijkheid om
vrijstellingen of verlagingen voor 
huishoudens en liefdadige organisaties toe 
te passen, worden geschrapt.  In lidstaten 
waar dit van invloed is op de 
energieprijzen, moeten huishoudens met 
lage inkomsten en liefdadige organisaties
worden gecompenseerd via solide en 
uitgebreide sociale maatregelen.
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Or. en

Amendement 32
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 33
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Deze richtlijn beoogt de 
voorwaarden te creëren voor de 
verwezenlijking van de overkoepelende 
doelen van het energie- en klimaatbeleid
van de Unie. Uit de opneming van de 
luchtvaartsector in de EU-regeling voor 
de handel in emissierechten via Richtlijn 
2008/101/EG blijkt het streven naar een 
beperking van de emissies van 
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broeikasgassen door deze sector. Indien 
tegen 31 december 2011 geen
internationale overeenkomst is bereikt 
waarin internationale maritieme emissies 
in de beperkingsdoelstellingen zijn 
opgenomen, is de Commissie verplicht 
maatregelen voor te stellen om deze 
emissies op te nemen in de toezegging van 
de Unie betreffende de beperking van de 
broeikasgasemissies. De lidstaten in staat 
stellen energieproducten die in lucht- en 
zeevaartactiviteiten worden gebruikt, op 
dezelfde wijze te belasten als 
energieproducten die bij andere 
vervoerswijzen worden gebruikt, is van 
essentieel belang voor het creëren van 
gelijke concurrentievoorwaarden, voor de 
energieonafhankelijkheid van de Unie en 
als prikkel voor een betere energie-
efficiëntie.

Or. en

Motivering

Het is niet noodzakelijk de lidstaten te verbieden belasting te heffen op energieproducten die 
voor lucht- en zeevaartactiviteiten worden gebruikt, mits dit gebeurt op een wijze die de 
eerbiediging van de internationale wettelijke verplichtingen op dit gebied waarborgt.

Amendement 34
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Er moet echter een vrijstelling 
mogelijk zijn in het geval van aardgas en 
biomethaan als brandstoffen in het 
vervoer, die een essentiële bijdrage 
moeten leveren aan het bereiken van het 
streefcijfer van 10% hernieuwbare 
energiebronnen in de vervoerssector. Dit 
rechtvaardigt een vrijstelling van de 
energiebelasting, ten minste totdat het 
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EU-streefcijfer is gehaald. Dergelijke 
vrijstellingen dragen voorts bij tot de 
bevordering van de diversificatie van de 
energiebronnen in de vervoerssector, die 
bijna volledig van aardolieproducten 
afhankelijk is, en aldus wordt de 
zekerheid van de energievoorziening 
vergroot.

Or. de

Amendement 35
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(19) Richtlijn 2003/96/EG verplicht de 
lidstaten brandstof die voor niet-
recreatieve vliegtuigen en vaartuigen
wordt gebruikt, van belasting vrij te stellen.  
Deze verplichting strookt niet met de 
algemene milieudoelstellingen van de 
Unie, het subsidiariteitsbeginsel of het 
doel om gelijke concurrentievoorwaarden 
in de energiebelasting te creëren. Zij moet 
derhalve worden geschrapt waarbij de bi-
en multilaterale internationale 
overeenkomsten worden gerespecteerd 
alsmede het feit dat de luchtvaart zal en 
de zeevaart wellicht zal worden 
opgenomen in de emissiehandelsregeling 
van de Unie.
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gelegener tijd.

Or. en

Amendement 36
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Richtlijn 2003/96/EG verplicht de 
lidstaten brandstof die voor de vaart op 
communautaire wateren wordt gebruikt 
alsook aan boord van een schip
geproduceerde elektriciteit van belasting
vrij te stellen, ook voor schepen op hun 
ligplaats in een haven. Bovendien mogen 
de lidstaten deze gunstige 
belastingbehandeling tot de 
binnenwateren uitbreiden. In sommige 
havens bestaat een schoner alternatief in 
de vorm van het gebruik van walstroom, 
die echter belastbaar is. Om een eerste 
stimulans voor de ontwikkeling en de 
toepassing van deze technologie te 
creëren, moeten de lidstaten, totdat op dit 
gebied een meer omvattend kader wordt 
vastgesteld, het gebruik van walstroom 
door schepen op hun ligplaats in een haven 
van energiebelasting vrijstellen. Deze 
vrijstelling moet van toepassing zijn 
gedurende een periode die lang genoeg is 
om de havenexploitanten niet te 
ontmoedigen de noodzakelijke 
investeringen te doen, maar tegelijk 
zodanig in de tijd beperkt zijn dat het, 
gehele of gedeeltelijke, behoud ervan 
afhankelijk wordt gesteld van de 
vaststelling van een nieuw besluit te 
gelegener tijd.

(19) Met het oog op belastingconsistentie 
tussen vervoerswijzen en het reduceren 
van broeikasgasemissies, moet het de 
lidstaten vrij staan belasting te heffen op 
energieproducten die voor alle lucht- en 
zeevaartactiviteiten worden gebruikt, mits
de bepalingen van deze richtlijn en alle 
andere relevante Unie- en internationale 
wetgeving worden gerespecteerd. Om te 
voorkomen dat er op basis van brandstof
aan boord elektriciteit en daarmee gepaard 
gaande luchtvervuiling ter plaatse worden 
geproduceerd terwijl het schip
aangemeerd ligt, moeten de lidstaten het 
gebruik van walstroom door schepen op 
hun ligplaats in een haven van 
energiebelasting vrijstellen. Deze 
vrijstelling moet van toepassing zijn 
gedurende een periode die lang genoeg is 
om de havenexploitanten niet te 
ontmoedigen de noodzakelijke 
investeringen te doen, maar tegelijk 
zodanig in de tijd beperkt zijn dat het, 
gehele of gedeeltelijke, behoud ervan 
afhankelijk wordt gesteld van de 
vaststelling van een nieuw besluit te 
gelegener tijd.

Or. en
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Motivering

Gezien de voordelen ten opzichte van de aan boord op basis van brandstoffen geproduceerde 
elektriciteit, moet walstroom van belasting worden vrijgesteld.  

Amendement 37
Edit Herczog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. hu

Motivering

Het verschil tussen de sectoren in de verschillende landen zal alleen maar toenemen, als elke 
afzonderlijke lidstaat de aldus stijgende belastinginkomsten gebruikt voor uiteenlopende 
doeleinden. Aangezien het voorstel van de Raad vooral tot doel heeft te voldoen aan de 
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verplichtingen van de EU ten aanzien van de broeikasgasemissies in de periode tot 2020, zal 
dit amendement ertoe bijdragen dat deze doelstellingen gehaald worden.

Amendement 38
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(20) Artikel 15, lid 3, van Richtlijn 
2003/96/EG staat de lidstaten toe op 
energieproducten en elektriciteit die 
worden gebruikt voor de landbouw, de 
tuinbouw, de visteelt en de bosbouw niet 
alleen de algemeen toepasselijke 
bepalingen voor zakelijk gebruik, maar ook 
een tot een nultarief verlaagd 
belastingniveau toe te passen. Uit een 
onderzoek van die optie is gebleken dat, 
wat de algemene energieverbruiksbelasting 
betreft, het behoud ervan strijdig zou zijn 
met de bredere beleidsdoelstellingen van 
de Unie. Derhalve moeten deze 
vrijstellingen worden geschrapt.

Or. en

Amendement 39
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Het 
belastingontduikingsverschijnsel van het 
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"tanktoerisme" in het commerciële 
wegvervoer en het "tot de nok toe 
voltanken" in de commerciële luchtvaart 
verstoren de interne markt en maken het 
voor de afzonderlijke lidstaten 
onvoordelig om belastingniveaus toe te 
passen, die hoger liggen dan in andere 
lidstaten. Een manier om met dit 
probleem om te gaan, zou de gehele of 
gedeeltelijke overschakeling kunnen zijn 
van het huidige stelsel van 
belastingheffing op binnenlands gekochte 
hoeveelheden van de betreffende 
brandstoffen naar een systeem van 
belastingheffing op deze brandstoffen op 
basis van de hoeveelheden die 
daadwerkelijk op het grondgebied van 
elke lidstaat worden verbruikt. Om een 
beter beeld te krijgen van deze 
alternatieve oplossing zou de Commissie 
een verslag moeten indienen over de 
haalbaarheid en de verwachte invloed van 
een dergelijke overschakeling.

Or. en

Amendement 40
Edit Herczog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om de vijf jaar en voor het eerst tegen 
eind 2015 dient de Commissie aan de Raad 
verslag uit te brengen over de toepassing 
van deze richtlijn, waarbij met name het 
minimumniveau van CO2-gerelateerde 
belasting in het licht van de ontwikkeling 
van de marktprijs in de EU van de 
emissierechten, het effect van innovatie en 
technologische ontwikkelingen en de 
rechtvaardiging voor de fiscale 
vrijstellingen en verlagingen die in deze 
richtlijn zijn neergelegd, waaronder voor 

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

ontwikkelingen en de rechtvaardiging voor 
de fiscale vrijstellingen en verlagingen die 
in deze richtlijn zijn neergelegd, waaronder 
voor brandstof die voor de lucht- en 
zeevaart wordt gebruikt, worden 
onderzocht. De lijst van bedrijfstakken of 
deeltakken die worden geacht te zijn 
blootgesteld aan een significant CO2-
weglekrisico zal regelmatig worden 
getoetst, met name rekening houdend met 
de beschikbaarheid van bekend wordend 
bewijs.

Or. hu

Motivering

Het is noodzakelijk in het oog te houden op welke wijze de belastinginkomsten worden 
gebruikt overeenkomstig de richtlijn en de rationaliteit van dat gebruik.

Amendement 41
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(28) Om de drie jaar en voor het eerst 
tegen eind 2015 dient de Commissie aan de 
Raad verslag uit te brengen over de 
toepassing van deze richtlijn, waarbij met 
name het minimumniveau van CO2-
gerelateerde belasting in het licht van de 
ontwikkeling van de marktprijs in de EU 
van de emissierechten, het effect van 
innovatie en technologische 
ontwikkelingen, de weerslag op 
schadelijke of potentieel schadelijke 
emissies andere dan CO2 en de 
rechtvaardiging voor de fiscale 
vrijstellingen en verlagingen die in deze 
richtlijn zijn neergelegd, waaronder voor 
brandstof die voor de lucht- en zeevaart 
wordt gebruikt, worden onderzocht. De 
lijst van bedrijfstakken of deeltakken die 



PE475.896v01-00 26/71 AM\882925NL.doc

NL

rekening houdend met de beschikbaarheid 
van bekend wordend bewijs.

worden geacht te zijn blootgesteld aan een 
significant CO2-weglekrisico zal 
regelmatig worden getoetst, met name 
rekening houdend met de beschikbaarheid 
van bekend wordend bewijs.

Or. en

Amendement 42
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het beperkte aantal bedrijfstakken en installaties dat aan een weglekrisico is blootgesteld, 
rechtvaardigt geen specifieke wetgeving, maar er zou een inventaris moeten worden 
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bijgehouden. De lidstaten zouden elk aangetoond weglekrisico voor energie-intensieve 
industriesectoren ten gevolge van energiebelasting kunnen compenseren door middel van 
staatssteun.

Amendement 43
Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. In deze richtlijn wordt een 
gemeenschappelijke Unieregeling voor de 
belasting op energieproducten en 
elektriciteit vastgelegd.  Hierin worden 
een reeks bindende regels vastgelegd 
waaraan de lidstaten voldoen bij het 
heffen van nationale belasting op deze 
gebieden. Hierin worden een definitie en 
referentiestructuur voor de betrokken 
brandstoffen vastgelegd, alsmede 
minimumbelastingniveaus, beginselen 
over de wijze waarop de belastingtarieven 
onderling verband zullen houden en 
zullen worden geactualiseerd, een systeem 
voor de coördinatie van de 
energiebelasting binnen de EU-regeling 
voor emissiehandel, een aantal regelingen 
voor de geleidelijke afschaffing en 
vrijstelling, en bepalingen voor de  wijze 
waarop de wetgeving op dit gebied verder 
moet worden uitgebouwd. 

Or. en

Amendement 44
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten heffen belasting op 
energieproducten en elektriciteit 
overeenkomstig deze richtlĳn, waarbij ze 
zorgen voor producten en diensten tegen 
betaalbare prijzen en voorkomen dat 
burgers aan het risico van 
energiearmoede worden blootgesteld.
Daartoe worden effectstudies uitgevoerd.

Or. ro

Motivering

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

Amendement 45
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten maken onderscheid tussen 
CO2-gerelateerde belasting en algemene 
energieverbruiksbelasting.

2. De lidstaten maken onderscheid tussen 
CO2-gerelateerde belasting en algemene 
energieverbruiksbelasting. De opbrengst 
van de CO2-gerelateerde belasting 
overeenkomstig bijlage I wordt door de 
lidstaten gebruikt voor maatregelen tot 
verhoging van de energie-efficiëntie en tot 
terugdringing van de verontreiniging.

Or. ro

Amendement 46
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2003/96/EG 
Artikel 1 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De CO2-gerelateerde belasting wordt 
berekend in EUR/t CO2-emissies, op basis 
van de referentiewaarden van de CO2-
emissiefactor die beschreven worden in 
punt 11 van bijlage I bij Beschikking 
2007/589/EG van de Commissie van 18 
juli 2007 tot vaststelling van richtsnoeren 
voor de monitoring en rapportage van de 
emissies van broeikasgassen 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van 
het Europees Parlement en de Raad(*). De 
CO2-emissiefactoren die in deze 
beschikking voor biomassa of van 
biomassa gemaakte producten worden 
gespecificeerd zijn in het geval van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
zoals gedefinieerd in artikel 2, onder h) en 
i), van Richtlijn 2009/28/EG enkel van 
toepassing voor zover het betrokken 
product voldoet aan de 
duurzaamheidscriteria die zijn neergelegd 
in artikel 17 van Richtlijn 2009/28/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 23 
april 2009 ter bevordering van het gebruik 
van energie uit hernieuwbare bronnen(**). 
Voor zover biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa niet aan deze criteria voldoen, 
passen de lidstaten de referentiewaarde van 
de CO2-emissiefactor toe voor de 
gelijkwaardige verwarmings- of 
motorbrandstof waarvoor in deze richtlijn 
minimumbelastingniveaus zijn 
gespecificeerd.

De CO2-gerelateerde belasting op niet van 
biomassa gemaakte brandstoffen wordt 
berekend in EUR/t CO2-emissies, op basis 
van de referentiewaarden van de CO2-
emissiefactor die beschreven worden in 
punt 11 van bijlage I bij Beschikking 
2007/589/EG van de Commissie van 18 
juli 2007 tot vaststelling van richtsnoeren 
voor de monitoring en rapportage van de 
emissies van broeikasgassen 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van 
het Europees Parlement en de Raad(*). De 
CO2-emissiefactoren die in deze 
beschikking voor biomassa of van 
biomassa gemaakte producten worden 
gespecificeerd zijn enkel van toepassing 
voor zover het betrokken product voldoet 
aan de duurzaamheidscriteria die zijn 
neergelegd in artikel 17 van 
Richtlijn 2009/28/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter 
bevordering van het gebruik van energie 
uit hernieuwbare bronnen(**). Voor zover 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa niet 
aan deze criteria voldoen, passen de 
lidstaten de referentiewaarde van de CO2-
emissiefactor toe voor de gelijkwaardige 
verwarmings- of motorbrandstof waarvoor 
in deze richtlijn minimumbelastingniveaus 
zijn gespecificeerd. Deze vrijstelling moet 
verder worden beperkt overeenkomstig de 
bepalingen van Richtlijn 2009/28/EG 
inzake CO2-emissiebeperkingen. Dit 
houdt in dat de vrijstelling van CO2 –
belasting voor biobrandstoffen en 
biovloeistoffen die een besparing van de 
broeikasgasuitstoot opleveren van ten 
minste 35 %, slechts mag blijven gelden 
tot eind 2016. Vanaf 2017 wordt de 
grenswaarde 50 % en vanaf 2018 60 %.
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Or. en

Motivering

De lidstaten moeten er niet van worden weerhouden een CO2-belasting te heffen op van 
biomassa gemaakte brandstoffen indien deze niet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals 
bedoeld in richtlijn 2009/28/EG.

Amendement 47
Krišjānis Kariņš

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. lv

Amendement 48
Krišjānis Kariņš

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. lv

Amendement 49
Philippe Lamberts
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namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Het volgende lid wordt toegevoegd:
"1 bis. De Commissie komt uiterlijk 31 
december 2012 met een voorstel tot 
opneming in de richtlijn van een 
minimumbelastingtarief op nucleaire 
brandstofstaven voor de 
elektriciteitsproductie, en tot toevoeging 
van nucleaire brandstofstaven aan de in 
lid 1 van dit artikel genoemde 
energieproducten. Dit laat de vastgelegde 
plannen voor geleidelijke afschaffing in 
de lidstaten onverlet."

Or. en

Motivering

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

Amendement 50
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 2 – lid 3 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Andere koolwaterstoffen dan die welke 
zijn opgenomen in lid 1 en die bestemd 
zĳn voor gebruik, worden aangeboden 
voor verkoop of worden gebruikt voor 
verwarmingsdoeleinden, worden 
overeenkomstig artikel 1, leden 2 en 3, 
belast tegen de belastingniveaus van het 
gelĳkwaardige energieproduct. Deze 
alinea is niet van toepassing op turf.

Andere koolwaterstoffen dan die welke 
zijn opgenomen in lid 1 en die bestemd 
zĳn voor gebruik, worden aangeboden 
voor verkoop of worden gebruikt voor 
verwarmingsdoeleinden, worden 
overeenkomstig artikel 1, leden 2 en 3, 
belast tegen de belastingniveaus van het 
gelĳkwaardige energieproduct.

Or. en

Motivering

Alle energieproducten moeten op coherente wijze worden benaderd.

Amendement 51
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) elektriciteit en energieproducten en 
-diensten die in de huishoudens van de 
Europese burgers worden gebruikt voor 
het bereiden en bewaren van voedsel en 
het handhaven van een gezond 
leefklimaat, waaronder begrepen een 
optimale omgevingstemperatuur (rond 
20° C);

Or. ro

Amendement 52
Silvia-Adriana Ţicău
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 3 – alinea 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. ro

Amendement 53
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- elektriciteit, wanneer deze meer dan 50% 
van de kosten van een product uitmaakt. 
"De kosten van een product" houdt in de 
som van de totale aankopen aan goederen 
en diensten plus personeelskosten plus het 
verbruik van vast kapitaal op het niveau 
van een bedrijf. Deze kosten worden over 
een gemiddelde per eenheid berekend. 
"De elektriciteitskosten" houden in de 
daadwerkelijke aankoopwaarde van de 
elektriciteit of de productiekosten van 
elektriciteit, indien deze binnen het bedrijf 
wordt gegenereerd.

Or. lv

Amendement 54
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) De volgende leden 3 en 4 worden 
toegevoegd:

Schrappen

Or. ro

Motivering

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

Amendement 55
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 56
Silvia-Adriana Ţicău
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. ro

Motivering

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

Amendement 57
Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de vrijstellingen, 
differentiaties en verlagingen waarin deze 
richtlijn voorziet, zorgen de lidstaten 
ervoor dat voor zover in bijlage I gelijke 
minimumbelastingniveaus zijn neergelegd 
met betrekking tot een bepaald gebruik, 
gelijke belastingniveaus worden 
vastgesteld voor producten die voor dat 

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

doel worden gebruikt. Onverminderd 
artikel 15, lid 1, i), is deze verplichting
voor motorbrandstoffen waarvan sprake in 
bijlage I.A. volledig van toepassing met 
ingang van 1 januari 2023 en zij wordt 
vervolgens algemeen ingevoerd in twee 
stappen:.
a) met ingang van 1 januari 2018 zorgen 
de lidstaten ervoor dat de nationale 
minimumniveaus voor elke afzonderlijke 
motorbrandstof niet meer dan 15% lager 
ligt dan die voor enige andere 
motorbrandstof;
b) met ingang van 1 januari 2021 zorgen 
de lidstaten ervoor dat een gelijk niveau 
van CO2-gerelateerde belasting wordt 
vastgesteld voor alle motorbrandstoffen 
en dat het nationale minimumniveau van 
de algemene belasting op energieverbruik 
voor elke afzonderlijke motorbrandstof 
niet meer dan 5% lager ligt dan die voor 
elke andere motorbrandstof.

Or. en

Amendement 58
Evžen Tošenovský

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Onverminderd de vrijstellingen, 
differentiaties en verlagingen waarin deze 
richtlijn voorziet, zorgen de lidstaten 
ervoor dat, voor zover in deze richtlijn 
voor hetzij fossiele en niet-fossiele, hetzij 
energieproducten die binnen een van deze 
categorieën vallen gelijke 
minimumbelastingniveaus zijn neergelegd 
met betrekking tot een bepaald gebruik, 
gelijke minimumbelastingniveaus worden 
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motorbrandstoffen waarvan sprake in 
bijlage I.A. van toepassing met ingang van 
1 januari 2023.

vastgesteld voor producten die binnen een 
van deze categorieën vallen die voor dat 
doel worden gebruikt. Onverminderd 
artikel 15, lid 1, i), is een en ander voor 
motorbrandstoffen waarvan sprake in 
bijlage I.A. van toepassing met ingang van 
1 januari 2023.

Or. en

Amendement 59
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Technische neutraliteit is een van de cruciale kostenefficiënte stimulansen voor de 
energie-efficiëntie en de verminderingen van CO2-emissies, en dit beginsel zou derhalve zo 
spoedig mogelijk van toepassing moeten zijn, waarbij de uiteenlopende situatie in de lidstaten 
geëerbiedigd worden.
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Amendement 60
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. ro

Motivering

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

Amendement 61
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Or. ro

Motivering

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

Amendement 62
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 63
Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in deze richtlijn neergelegde 
minimumniveaus van algemene 

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

energieverbruiksbelasting worden met 
ingang van 1 juli 2016 om de drie jaar 
aangepast om rekening te houden met de 
wijzigingen van het geharmoniseerde 
indexcijfer van consumptieprijzen
exclusief energie en onbewerkte 
voedingsmiddelen, zoals gepubliceerd door 
Eurostat.

Or. en

Amendement 64
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. ro

Motivering

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

Amendement 65
Marita Ulvskog
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 4 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Het minimumniveau van 
CO2-gerelateerde belasting, zoals 
vastgelegd in deze richtlijn, wordt om de 
drie jaar, met ingang van 1 juli 2016, 
aangepast aan het hoogste van de 
volgende twee tarieven:
a) de huidige reële waarde van het 
CO2-basisniveau, berekend door het 
basisbedrag in euro te verhogen of te 
verlagen met de procentuele wijziging in 
de voorafgaande drie kalenderjaren van 
het geharmoniseerde indexcijfer van de 
consumptieprijzen, met uitzondering van 
energie en onverwerkte 
voedingsmiddelen, zoals gepubliceerd 
door Eurostat; 
b) de gemiddelde CO2-prijs in de 
EU-regeling voor emissiehandel in de aan 
de aanpassing voorafgaande periode van 
18 maanden, berekend overeenkomstig 
een formule die door de Commissie nader 
gespecificeerd dient te worden op basis 
van het in artikel 29 bedoelde verslag van 
2015.
Er vindt geen aanpassing plaats, indien de 
verandering sedert de laatste aanpassing, 
in het licht van de evolutie van deze beide 
tarieven, lager dan 0,5% zou liggen.
Wanneer de Unie besluit dat de niveaus 
van de broeikasgasemissies tegen 2020 
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met meer dan 20% verlaagd moeten 
worden in vergelijking met de in 1990 
bereikte niveaus, dan dient de Commissie 
uiterlijk drie maanden nadat een dergelijk 
besluit is genomen, een verslag in over de 
vraag welke aanpassingen in deze 
richtlijn raadzaam zijn voor de 
verwezenlijking van de nieuwe 
doelstellingen. De Raad neemt uiterlijk 
zes maanden na de publicatie van dat 
verslag een besluit over de wijze waarop 
het CO2-basisniveau aan de nieuwe 
omstandigheden moet worden aangepast.
De Commissie maakt de resulterende 
minimumtarieven van de algemene 
energieverbruiksbelasting en de 
C02-belasting bekend in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 66
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2003/98/EG
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Aardgas en biomethaan die als 
brandstof in de vervoerssector worden 
gebruikt, zijn van belasting vrijgesteld 
totdat een aandeel van 10% hernieuwbare
brandstoffen in de vervoerssector wordt 
bereikt. De Europese Commissie houdt de 
ontwikkeling van de markt voortdurend in 
de gaten en dient te zijner tijd een 
wetsvoorstel dienaangaande in. 

Or. de
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Amendement 67
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 68
Teresa Riera Madurell

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. es

Amendement 69
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten mogen een onderscheid 
maken tussen de commerciële en niet-
commerciële aanwending van gasolie als 
motorbrandstof, op voorwaarde dat de 
communautaire 
minimumbelastingniveaus gerespecteerd 
worden en het belastingniveau voor 
commerciële gasolie gebruikt als 
motorbrandstof niet onder het per 1 
januari 2003 geldende nationale 
belastingniveau daalt, onverminderd de in 
deze richtlijn bepaalde afwijkingen voor 
dit gebruik.

Or. fi

Motivering

In de belasting op gasolie moet een onderscheid tussen de commerciële en particuliere 
aanwending mogelijk blijven. Het lagere belastingtarief voor commercieel gebruik is 
economisch belangrijk, omdat de vervoerskosten een aanzienlijk deel van de kostenstructuur 
van de bedrijfstak voor hun rekening nemen, vooral in landen waar de afstanden lang zijn.

Amendement 70
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 7 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Uiterlijk op 1 januari 2019 besluit 
de Raad aan de hand van een verslag en 
een voorstel van de Commissie, na 
raadpleging van het Europees Parlement, 
met eenparigheid van stemmen over de 
minimumbelastingniveaus voor een 
verdere periode beginnende op 1 januari 
2020.

Or. ro
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Amendement 71
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 7 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Onder commerciële gasolie gebruikt 
als motorbrandstof wordt verstaan gasolie 
gebruikt als motorbrandstof voor 
onderstaande doeleinden:
a) het vervoer van goederen voor eigen 
rekening of voor rekening van derden met 
een motorvoertuig of een samenstel van 
voertuigen dat uitsluitend bestemd is voor 
het goederenvervoer over de weg met een 
maximum toegelaten laadvermogen van 
7,5 ton of meer;
b) het vervoer van personen, geregeld of 
occasioneel, met een motorvoertuig van 
de categorieën M2 en M3 zoals 
omschreven in Richtlijn 70/156/EEG van 
de Raad van 6 februari 1970 inzake de 
onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen van de lidstaten betreffende 
de goedkeuring van motorvoertuigen en 
aanhangwagens daarvan.

Or. fi

Amendement 72
Edit Herczog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 8 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De minimumbelastingniveaus voor 
producten die als motorbrandstof worden 
gebruikt voor de doeleinden van lid 2 van 
dit artikel worden met ingang van 1 januari 
2013 vastgesteld zoals beschreven in 
bijlage I.B.

1. 2013. De minimumbelastingniveaus 
voor producten die als motorbrandstof 
worden gebruikt voor de doeleinden van 
lid 2 van dit artikel worden met ingang van 
1 januari 2013 vastgesteld zoals 
beschreven in bijlage I.B en de hieruit 
voortvloeiende belastinginkomsten 
moeten worden gebruikt om de energie-
efficiëntie van de betreffende sector te 
vergroten en te ontwikkelen.

Or. hu

Motivering

Het is belangrijk dat de belasting door de lidstaten niet vrijelijk besteed wordt, maar wordt 
bestemd om te worden gebruikt in de bedrijfstak waaruit zij afkomstig is, omdat de industrie 
tot dusverre in O&O heeft geïnvesteerd ter bescherming van het milieu. Deze investeringen 
moeten iets opleveren, waarbij het actualiseren van de in lid 2 opgesomde gebruiksdoeleinden 
de uitstoot van schadelijke stoffen verder kan terugdringen. Dankzij investeringen met behulp 
van belastinginkomsten is het mogelijk de industrie te stimuleren, hetgeen weer banen 
oplevert.

Amendement 73
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Uiterlijk op 1 januari 2019 besluit 
de Raad aan de hand van een verslag en 
een voorstel van de Commissie, na 
raadpleging van het Europees Parlement, 
met eenparigheid van stemmen over de 
minimumbelastingniveaus voor een 
verdere periode beginnende op 1 januari 
2020.

Or. ro
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Amendement 74
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Uiterlijk op 1 januari 2019 besluit 
de Raad aan de hand van een verslag en 
een voorstel van de Commissie, na 
raadpleging van het Europees Parlement, 
met eenparigheid van stemmen over de 
minimumbelastingniveaus voor een 
verdere periode beginnende op 1 januari 
2020.

Or. ro

Amendement 75
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Uiterlijk op 1 januari 2019 besluit 
de Raad aan de hand van een verslag en 
een voorstel van de Commissie, na 
raadpleging van het Europees Parlement, 
met eenparigheid van stemmen over de 
minimumbelastingniveaus voor een 
verdere periode beginnende op 1 januari 
2020.

Or. ro
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Amendement 76
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 wordt vervangen door:

Tot 31 december 2020 verlenen de 
lidstaten vrijstelling voor de belasting op 
elektriciteit die rechtstreeks wordt 
geleverd aan schepen op hun ligplaats in 
een haven.
(Doel van dit amendement is om alle delen 
van artikel 14 (lid 1 t/m 3 en alle alinea's 
te vervangen))

Or. enMotivering

De lidstaten moeten de mogelijkheid krijgen om belasting te heffen op brandstoffen voor de 
lucht- en zeevaart, alsmede op elektriciteit voor de opwekking van elektriciteit, maar er 
moeten een tijdelijke vrijstelling voor schepen in havens worden toegestaan.

Amendement 77
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de algemene bepalingen van 
Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 
16 december 2008 houdende een algemene 
regeling inzake accijns en houdende 
intrekking van Richtlijn 92/12/EEG(*) 
betreffende vrijgesteld gebruik van 
belastbare producten, en onverminderd 
andere uniale bepalingen, verlenen de 
lidstaten voor onderstaande producten 
vrijstelling van belasting, op voorwaarden 

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

die zij vaststellen met het doel een juiste en 
eenvoudige toepassing van deze vrijstelling 
te verzekeren en energiearmoede, fraude, 
ontwijking of misbruik te voorkomen:

Or. ro

Amendement 78
Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 [....] ii bis) de punten b en c worden geschrapt

Or. en

Amendement 79
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 [....] a bis) Lid 2 wordt geschrapt.

Or. en

Amendement 80
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 12Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 14 bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tot 31 december 2020 verlenen de 
lidstaten een belastingkrediet betreffende 
CO2-gerelateerde belasting met betrekking
tot het gebruik van energieproducten door 
installaties die behoren tot bedrijfstakken 
en deeltakken die worden geacht te zijn 
blootgesteld aan een significant CO2-
weglekrisico.

Schrappen

2. Het bedrag van het belastingkrediet 
komt overeen met het mediane jaarlijkse 
verbruik van energieproducten, 
uitgedrukt in gigajoule (GJ), van de 
installatie tijdens de referentieperiode 
voor andere doeleinden dan die waarvan 
sprake in artikel 7, vermenigvuldigd met 
0,00561 en met het minimumniveau van 
CO2-gerelateerde belasting als neergelegd 
in bijlage I.C. De referentieperiode 
waarvan sprake in de eerste zin van dit lid 
is de periode vanaf 1 januari 2005 tot en 
met 31 december 2008 of de periode vanaf 
1 januari 2009 tot en met 31 december 
2010. Het bedrag van het belastingkrediet 
mag niet groter zijn dan de CO2-
gerelateerde belasting op het gebruik van 
energieproducten voor de installatie 
tijdens de betrokken periode.
3. Voor installaties die tijdens de 
referentieperiode niet in bedrijf zijn 
geweest, baseren de lidstaten het niveau 
van het belastingkrediet op de 
geïnstalleerde capaciteit van de installatie, 
vermenigvuldigd met een gemiddelde 
capaciteitsbenuttingsfactor, onder 
toepassing van de methodiek zoals 
neergelegd in Besluit XXX van de 
Commissie tot vaststelling van een voor de 
hele Unie geldende overgangsregeling 
voor de geharmoniseerde kosteloze 
toewijzing van emissierechten 
overeenkomstig artikel 10 bis van 
Richtlijn 2003/87/EG(*).
4. Voor zover een lidstaat een niveau van 
CO2-gerelateerde belasting toepast dat 
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boven het door deze richtlijn 
voorgeschreven minimumniveau ligt, mag 
hij voor het bepalen van het bedrag van 
het belastingkrediet ingevolge lid 2 een 
niveau van CO2-gerelateerde belasting 
van maximaal het nationale niveau in 
aanmerking nemen.
5. Voor de toepassing van de leden 1 tot 
en met 4 gelden als "bedrijfstakken en 
deeltakken die worden geacht te zijn 
blootgesteld aan een significant CO2-
weglekrisico" de bedrijfstakken of 
deeltakken die als zodanig zijn 
aangewezen op basis van artikel 10 bis, lid
13, van Richtlijn 2003/87/EG.

Or. en

Motivering

Het beperkte aantal bedrijfstaken en installaties dat aan een weglekrisico is blootgesteld, 
rechtvaardigt deze oplossing niet. De lidstaten moeten elk aangetoond weglekrisico voor 
energie-intensieve industriesectoren ten gevolg van energiebelasting compenseren door 
middel van staatssteun.

Amendement 81
Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Amendement 82
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

i) de punten f) en h) worden geschrapt en
punt i) wordt vervangen door:

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel moeten de lidstaten in staat zijn zelf adequate 
belastingtarieven voor de zeevaart en luchtvaart vast te leggen.

Amendement 83
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 84
Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

h) tot 1 januari 2018, elektriciteit, 
aardgas, kolen en vaste brandstoffen die
worden gebruikt door huishoudens en/of 
door organisaties welke door de betrokken 
lidstaat als liefdadige instellingen worden 
erkend. Wanneer het gaat om liefdadige 
organisaties kunnen de lidstaten de 
vrijstelling of verlaging beperken tot het 
niet-zakelijk gebruik. Indien gemengd 
gebruik plaatsvindt, wordt de belasting 
geheven naar evenredigheid van elk type 
gebruik. Wanneer een gebruik van weinig 
belang is, kan het als nihil worden 
behandeld;

Or. en

Amendement 85
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

i) tot 1 januari 2023, lpg dat wordt gebruikt 
als motorbrandstof;

Or. de
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Amendement 86
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 87
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) De volgende letter wordt toegevoegd:
Aardgas en biomethaan die als brandstof 
in de vervoerssector worden gebruikt, zijn 
van belasting vrijgesteld totdat een 
aandeel van 10% hernieuwbare 
brandstoffen in de vervoerssector wordt 
bereikt. De Europese Commissie houdt de 
ontwikkeling van de markt voortdurend in 
de gaten en dient te zijner tijd een 
wetsvoorstel dienaangaande in. 

Or. de

Amendement 88
Silvia-Adriana Ţicău
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 13 – letter a – punt ii
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. ro

Amendement 89
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De punten a) tot en met e) en g) gelden 
alleen voor de algemene 
energieverbruiksbelasting.

De punten a) tot en met e) en g) t/m i) 
gelden alleen voor de algemene 
energieverbruiksbelasting.

Or. en

Motivering

Het vrijstellen van alle huishoudens zou de prikkels voor energiebehoud afzwakken en tevens 
prikkels bieden om de ontwikkeling van doeltreffendere stadsverwarmingsoplossingen 
achterwege te laten waardoor de EU-ETS wordt verstoord. Inkomsten die uit energiebelasting 
voortkomen, zouden kunnen worden gebruikt om de armere groepen in de samenleving en 
energiebesparende maatregelen te steunen.

Amendement 90
Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 91
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Or. en

Motivering

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

Amendement 92
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De lidstaten kunnen een tot een nultarief 
verlaagd belastingniveau toepassen op 
energieproducten en elektriciteit die 
worden gebruikt voor irrigatie, voor de 
landbouw, de tuinbouw, de aquacultuur en 
de bosbouw. De begunstigden zijn 
onderworpen aan regelingen die moeten 
leiden tot een verhoogde energie-
efficiëntie.

Or. ro

Amendement 93
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 13 – punt 1 – letter a – sub i
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 94
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bulgarije, Tsjechië, Estland, Letland, 
Litouwen, Hongarije, Polen, Roemenië en 
Slowakije mogen, voor gebruik waarvan 
sprake in de artikelen 8 en 9, een 
overgangstermijn tot 1 januari 2021
toepassen om CO2-gerelateerde belasting 
in te voeren. Indien de Unie beslist dat de 
niveaus van broeikasgasemissies tegen 
2020 met meer dan 20% worden 
verminderd ten opzichte van de in 1990 
bereikte niveaus, onderzoekt de Commissie 
de toepassing van deze overgangstermijnen 

5. Bulgarije, Tsjechië, Estland, Letland, 
Litouwen, Hongarije, Polen, Roemenië en 
Slowakije mogen, voor gebruik waarvan 
sprake in de artikelen 8 en 9, een 
overgangstermijn tot 1 januari 2030
toepassen om CO2-gerelateerde belasting 
in te voeren. Indien de Unie beslist dat de 
niveaus van broeikasgasemissies tegen 
2020 met meer dan 20% worden 
verminderd ten opzichte van de in 1990 
bereikte niveaus, onderzoekt de Commissie 
de toepassing van deze overgangstermijnen 
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en dient zij in voorkomend geval een 
voorstel in met het oog op de verkorting 
ervan en/of de wijziging van de 
minimumniveaus van CO2-gerelateerde 
belasting zoals beschreven in bijlage I."

en dient zij in voorkomend geval een 
voorstel in met het oog op verlaging van 
de minimumniveaus van CO2-gerelateerde 
belasting ten opzichte van de niveaus van 
bijlage I.

Or. ro

Amendement 95
Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 96
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 17 – letter a bis (nieuw)Richtlijn 2003/96/EG
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Artikel 21 – lid 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Het volgende lid wordt ingevoegd:
"1 bis. Uiterlijk zes maanden na 
goedkeuring van onderhavige richtlijn 
brengt de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement verslag uit over de 
voorwaarden waaronder een aantal of alle 
lidstaten overstappen van een systeem 
waarin in het vervoer gebruikte brandstof 
wordt belast aan de hand van de gebruikte 
in plaats van de ingenomen brandstof. Zo 
nodig gaat het verslag vergezeld van 
voorstellen tot wijziging van de 
EU-wetgeving en houdt het omvattende 
beoordelingen in van de gevolgen voor de 
belastingsubsidiariteit, de uitstoot van 
broeikasgassen, energie-
onafhankelijkheid en economische 
groei;"

Or. en

Motivering

Ten einde aan het probleem van tanktoerisme het hoofd te bieden, is het de hoogste tijd om de 
optie te bestuderen van het heffen van belasting op gebruikte brandstof overeenkomstig het 
Noord-Amerikaanse IFTA-model.

Amendement 97
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 17 – letter a bis (nieuw)Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 21 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Het volgende lid wordt ingevoegd:
"1 bis. Uiterlijk zes maanden na 
goedkeuring van onderhavige richtlijn 
brengt de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement verslag uit over de 
voorwaarden waaronder een aantal of alle 
lidstaten overstappen van een systeem 
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waarin in het vervoer gebruikte brandstof 
wordt belast aan de hand van de gebruikte 
in plaats van de getankte brandstof. Zo 
nodig gaat het verslag vergezeld van 
voorstellen tot wijziging van de 
EU-wetgeving en houdt het omvattende 
beoordelingen in van de gevolgen voor de 
belastingsubsidiariteit, de uitstoot van 
broeikasgassen, energie-
onafhankelijkheid en economische 
groei;"

Or. en

Amendement 98
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 17 – letter c bis (nieuw)
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 21 – lid 6 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) Het volgende lid wordt toegevoegd:
"6 bis. Uiterlijk twee jaar na de 
goedkeuring van deze richtlijn dient de 
Commissie een verslag in over de 
haalbaarheid en verwachte weerslag van 
een gehele of gedeeltelijke overschakeling 
van het huidige stelsel van 
belastingheffing op binnenlands gekochte 
hoeveelheden brandstof naar een stelsel  
van belastingheffing op deze brandstoffen 
op basis van de hoeveelheden die 
daadwerkelijk op het grondgebied van
elke lidstaat worden verbruikt. Indien dit 
noodzakelijk wordt geacht, wordt het 
verslag gevolgd door desbetreffende 
wetsvoorstellen."

Or. en
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Amendement 99
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 100
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Om de vijf jaar en voor het eerst eind 2015 
legt de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement een verslag over de 
toepassing van deze richtlijn en de effecten 
ervan op de economie van de Unie en de 
welvaart van de Europese burgers. Indien 
de analyse van de effecten van de 
toepassing van de richtlijn uitwijst dat er 
wijzigingen in de richtlijn nodig zijn, legt 
de Commissie een voorstel voor de 
wijziging ervan voor.

Or. ro

Amendement 101
Marita Ulvskog
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 102
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 103
Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 104
Edit Herczog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. hu

Amendement 105
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In ieder geval zal de lijst van 
bedrijfstakken of deeltakken die worden 
geacht te zijn blootgesteld aan een 
significant CO2-weglekrisico voor de 
toepassing van artikel 14 bis van deze 
richtlijn regelmatig worden getoetst, met 
name rekening houdend met de 
beschikbaarheid van bekend wordend 
bewijs."

In ieder geval zal de lijst van 
bedrijfstakken of deeltakken die worden 
geacht te zijn blootgesteld aan een 
significant CO2-weglekrisico regelmatig 
worden getoetst, met name rekening 
houdend met de beschikbaarheid van 
bekend wordend bewijs.".

Or. en



PE475.896v01-00 66/71 AM\882925NL.doc

NL

Motivering

Het beperkte aantal bedrijfstakken en installaties dat aan een weglekrisico is blootgesteld, 
rechtvaardigt geen specifieke wetgeving, maar er zou een inventaris moeten worden 
bijgehouden. De lidstaten zouden elk aangetoond weglekrisico voor energie-intensieve 
industriesectoren ten gevolge van energiebelasting kunnen compenseren door middel van 
staatssteun.

Amendement 106
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

CO2-gerelateerde belasting CO2-gerelateerde belasting 

1 januari 2013 1 januari 2013
20 euro/t CO2 30 euro/t CO2

20 euro/t CO2 30 euro/t CO2

20 euro/t CO2 30 euro/t CO2

20 euro/t CO2 30 euro/t CO2

20 euro/t CO2 30 euro/t CO2

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de klimaatdoelstellingen van de EU zijn 30 euro per ton een passend 
minimum.

Amendement 107
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

Or. ro

Amendement 108
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. ro

Amendement 109
Herbert Reul
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage
Richtlijn 2003/96/EG
Bijlage I – tabel A – rij 7

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

20 euro/t 
CO2

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

Amendement
Aardgas

GN-codes 
2711 11 00 en 2711 21 00

20 euro/t 
CO2

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

Or. en

Amendement 110
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage
Richtlijn 2003/96/EG
Bijlage I – tabel A - rij 5 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Diesel voor 
commercieel 
gebruik

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

Or. fiMotivering

Het lagere belastingtarief voor gasolie voor commercieel gebruik is economisch belangrijk, 
omdat de vervoerskosten een aanzienlijk deel van de bedrijfskostenstructur voor hun rekening 
nemen, vooral in landen waar de afstanden lang zijn.

Amendement 111
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage
Richtlijn 2003/96/EG
Bijlage I – tabel B – kolom 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

CO2-gerelateerde belasting CO2-gerelateerde belasting 
20 euro/t CO2 30 euro/t CO2

20 euro/t CO2 30 euro/t CO2

20 euro/t CO2 30 euro/t CO2

20 euro/t CO2 30 euro/t CO2

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de klimaatdoelstellingen van de EU zijn 30 euro per ton een passend 
minimum.

Amendement 112
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

CO2-gerelateerde belasting CO2-gerelateerde belasting 

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

Or. ro
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Amendement 113
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

CO2-gerelateerde belasting CO2-gerelateerde belasting 

20 euro/t CO2 30 euro/t CO2

20 euro/t CO2 30 euro/t CO2

20 euro/t CO2 30 euro/t CO2

20 euro/t CO2 30 euro/t CO2

20 euro/t CO2 30 euro/t CO2

20 euro/t CO2 30 euro/t CO2

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de klimaatdoelstellingen van de EU zijn 30 euro per ton een passend 
minimum.

Amendement 114
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

CO2-gerelateerde belasting CO2-gerelateerde belasting 

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2
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20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

Or. ro


