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LYHYET PERUSTELUT

Energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun 
direktiivin 2003/96/EY muuttamisesta annetun ehdotuksen neuvoston direktiiviksi 
yleistavoite on uudistaa sitä tapaa, jolla energiaa verotetaan, ja sillä halutaan tukea siirtymistä 
vähähiiliseen, energiatehokkaaseen talouteen ja välttää ongelmien aiheutumista 
sisämarkkinoille. Ehdotuksen tarkoituksena on varmistaa energialähteiden yhtäläinen kohtelu, 
tarjota mukautettu kehys uusiutuvan energian verotukseen sekä säännöt hiilidioksidiverojen 
käytölle.

Tarkistetussa energiaverodirektiivissä ehdotetaan siksi, että energiatuotteiden 
vähimmäisverokanta jaetaan kahteen osaan:

1. hiilidioksidiperusteiseen verotukseen, joka perustuu energiatuotteen 
hiilidioksidipäästöihin ja jonka määrä on 20 euroa tonnilta hiilidioksidia ja

2. yleiseen energiankulutusveroon, joka perustuu gigajouleina ilmoitettuun energiasisältöön 
energiatuotteesta riippumatta.

Esittelijän kanta

ITRE-valiokunnan esittelijä pitää energiaverodirektiivin ehdotetun tarkistamisen 
yleistavoitteita periaatteessa myönteisinä. Erityisen myönteisenä hän pitää pyrkimystä tehdä 
direktiivistä yhdenmukaisempi EU:n energiatavoitteiden ja ilmastonmuutosta koskevien 
tavoitteiden kanssa. Esittelijä on kuitenkin huolestunut ehdotuksen mahdollisesta 
vaikutuksesta jäsenvaltioiden mahdollisuuteen valita oma energialähteiden yhdistelmänsä 
Lissabonin sopimuksen määräysten mukaisesti. Ehdotuksella on merkittäviä vaikutuksia 
jäsenvaltioiden itsenäisiin mahdollisuuksiin vaikuttaa energiaverojärjestelmiin. Lisäksi sillä 
on vaikutuksia energiamarkkinoilla toimiviin yrityksiin. EU:n tasolla toteutettavat toimet olisi 
siksi perusteltava yksityiskohtaisesti ja niiden olisi oltava ehdotetun oikeusperustan mukaisia.

Esittelijä korostaa, että vaikutustenarviointiin ei sisälly "yksityiskohtaista selvitystä", jonka 
avulla olisi mahdollista arvioida toissijaisuusperiaatteen (ja suhteellisuusperiaatteen) 
noudattamista, kuten pöytäkirjassa N:o 2 olevassa 5 artiklassa edellytetään. Koska ehdotus 
koskee alaa, joka kuuluu unionin ja jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan, esittelijä 
huomauttaa, että ehdotettu energiaverodirektiivin tarkistaminen ei kaikilta osin rajoitu siihen, 
mikä on välttämätöntä tavoitteiden saavuttamiseksi ja että päätökset olisi joka tapauksessa 
tehtävä mahdollisimman lähellä EU:n kansalaisia. Poikkeamaa tästä olettamasta ei pitäisi 
katsoa itsestäänselvyydeksi, vaan se pitäisi perustella riittävän yksityiskohtaisesti ja selkeästi, 
jotta unionin kansalaiset voivat ymmärtää ne laadulliset ja määrälliset perusteet, joiden 
perusteella unionin toiminnan katsotaan olevan välttämätöntä.

Lisäksi esittelijä on huolissaan energiaverodirektiivin ehdotetun tarkistamisen mahdollisista 
taloudellisista ja sosioekonomisista vaikutuksista.

Esittelijä painottaa ennen kaikkea, että kaikkien nykyisen energiaverodirektiivin 
tarkistamiseen liittyvien mahdollisten toimien vaikutukset yksittäisten jäsenvaltioiden 
talouteen on perusteellisesti analysoitava ja toiseksi, että tarkistetun energiaverodirektiivin on 
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sisällettävä ehdotuksia näihin yksittäisiin talouksiin mukautettuja joustavia ja realistisia 
ratkaisuja. Esittelijä muistuttaa myös realististen siirtymäkausien tarpeesta.

Esittelijä pitää valitettavana, että komission ehdotuksessa ei ole riittävästi otettu huomioon 
teollisuuspolitiikkaa. Tarkistetussa energiaverodirektiivissä säädetään polttoaineiden 
energiasisältöön perustuvasta yhteisestä energiaverosta, joka edellyttää suurten muutosten 
tekemistä eri energialähteiden verotukseen useimmissa jäsenvaltioissa. On tärkeää, että 
vaikutukset kaikkiin teollisuuden ja liiketoiminnan aloihin arvioidaan, jotta voidaan varmistaa 
EU:n kilpailukyky. Energiaverodirektiivin tarkistaminen ei saa johtaa markkinahäiriöihin, 
joista on seurauksena työpaikkojen väheneminen. Lisäksi olisi varmistettava yhdenmukaisuus 
muiden politiikan alojen kanssa.

Vähimmäisverokannat vahvistettiin viimeksi vuonna 2003, ja esittelijä katsoo, että on syytä 
tarkistaa niitä, jotta voidaan ottaa huomioon kertynyt inflaatio sekä tarve varmistaa, että ne 
edelleen tarjoavat sisämarkkinoille tehokkaat puitteet, joissa otetaan huomioon myös eri 
polttoaineiden ympäristövaikutukset. Esittelijä huomauttaa kuitenkin, että 
vähimmäisverokantojen automaattinen indeksointi veisi jäsenvaltioilta mahdollisuuden valvoa 
tulevia EU:n vähimmäisverokantoja. Esittelijä pelkää myös, että direktiivin täytäntöönpano 
komission ehdotuksen mukaisesti nostaisi esimerkiksi hiilen, maakaasun, lämmitysöljyn ja 
dieselöljyn hintaa ja että sillä olisi välittömiä kielteisiä sosiaalisia vaikutuksia, koska 
loppukäyttäjät joutuisivat maksamaan korkeampia hintoja lämmityspolttoaineista ja muista 
tuotteista. Yleisen energiankulutusveron automaattisesta tarkistamisesta voisi aiheutua 
loppukäyttäjälle perusteetonta ja kohtuutonta rasitusta. Esittelijä muistuttaa, että 
polttoaineiden hinnat ovat jo nousseet merkittävästi viime vuosina.

Esittelijä pelkää, että ehdotetussa energiaverodirektiivin tarkistamisessa jäsenvaltioille 
jätettävä rajallinen liikkumavara johtaa energia- ja polttoainekustannusten nousuun muun 
muassa maataloudessa, puutarhaviljelyssä, kalanviljelyssä ja metsänhoidossa.

Esittelijä katsoo, että jäsenvaltioiden olisi voitava päättää kansallisten verojensa rakenteesta 
sekä energiatuotteiden kansallisten verokantojen keskinäisistä sidonnaisuuksista. Esittelijä 
muistuttaa, että ilman laatua ja hiilidioksidipäästöjä koskeva EU:n lainsäädäntö on 
edellyttänyt massiivisia investointeja ja että sen vuoksi esimerkiksi dieselin ja bensiinin 
eriytettyä verotusta olisi jatkettava, jotta kannustetaan verotuksellisesti dieselin käyttöön, 
koska se on energiatehokkaampaa ja koska siitä aiheutuu vähemmän hiilidioksidipäästöjä 
kuin bensiinistä, minkä vuoksi dieselvero ei saisi olla bensiiniveroa korkeampi.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää kansallisten verojensa rakenteesta sekä 
energiatuotteiden kansallisten verokantojen keskinäisistä sidonnaisuuksista.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Moottoripolttoaineiden osalta 
dieselpolttoaineeseen, joka on tuote, jota 
alun perin käytettiin pääosin 
yrityskäytössä ja jota siksi perinteisesti on
verotettu vähemmän, sovellettava 
edullisempi vähimmäisverotaso johtaa 
vääristymiin sen kanssa eniten 
kilpailevaan tuotteeseen eli bensiiniin 
nähden. Siksi direktiivin 2003/96/EY 7 
artiklassa säädetään, että tätä 
vähimmäisverotasoa aletaan asteittain 

Poistetaan.



PE473.711v01-00 6/11 PA\878820FI.doc

FI

mukauttamaan bensiiniin sovellettavaan 
vähimmäisverotasoon. On tarpeen 
täydentää tätä mukautusta ja siirtyä 
asteittain tilanteeseen, jossa 
dieselpolttoaineen ja bensiinin verotasot 
ovat samat.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Direktiivin 2003/96/EY 15 artiklan 3 
kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat 
soveltaa maataloudessa, 
puutarhaviljelyssä ja kalanviljelyssä sekä 
metsänhoidossa paitsi yrityskäyttöön 
tavanomaisesti sovellettavia säännöksiä 
myös nollaverotasoa. Tätä vaihtoehtoa 
tarkasteltaessa on todettu, että sen 
säilyttäminen olisi yleisen 
energiankulutusverotuksen osalta 
unionin laajempien poliittisten 
tavoitteiden vastaista, jollei siihen kytketä 
vastasuoritusta, jolla varmistetaan 
energiatehokkuuden paraneminen. 
Hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa 
kyseisten alojen kohtelu olisi 
mukautettava teollisuuden aloja koskeviin 
sääntöihin. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 15 artiklan 3 kohta olisi säilytettävä ja jäsenvaltioiden olisi sallittava 
mahdollisimman paljon liikkumavaraa energiatuotteiden verotasojen vahvistamisessa 
sellaisiksi, että ne ovat tarkoituksenmukaisimpia niiden maatalouden erikoispiirteitä 
ajatellen.
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Tarkistus 4

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Sen estämättä, mitä tässä direktiivissä 
säädetään verovapautuksista, verojen 
eriyttämisestä ja veronalennuksista, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
silloin, kun liitteessä I säädetään 
vähimmäisverotasoista tietylle 
käyttötarkoitukselle, täysin vastaavat
verotasot vahvistetaan tähän 
käyttötarkoitukseen käytettäville tuotteille.

Or. en

Perustelu

Katso johdanto-osan 12 kappale.

Tarkistus 5

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Katso johdanto-osan 12 kappale.

Tarkistus 6

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vähimmäisverokantojen automaattinen indeksointi veisi jäsenvaltioilta mahdollisuuden 
valvoa tulevia EU:n vähimmäisverokantoja.

Tarkistus 7

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

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäistasot tarkistetaan ilman eri 
toimenpiteitä siten, että euromääräistä 
perusarvoa korotetaan tai lasketaan 
mainitussa indeksissä edellisen kolmen 
vuoden aikana tapahtuneen 
prosentuaalisen muutoksen verran. Jos 

Poistetaan.
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prosentuaalinen muutos on viimeisimmän 
tarkistuksen jälkeen alle 0,5 prosenttia, 
tarkistusta ei suoriteta.".

Or. en

Perustelu

Vähimmäisverokantojen automaattinen indeksointi veisi jäsenvaltioilta mahdollisuuden 
valvoa tulevia EU:n vähimmäisverokantoja.

Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

Moottoripolttoaineisiin sovellettavat 
vähimmäisverotasot vahvistetaan 1 
päivästä tammikuuta 2013, 1 päivästä 
tammikuuta 2015 ja 1 päivästä 
tammikuuta 2018 liitteessä I olevan 
taulukon A mukaisesti.".

Neuvosto päättää Euroopan parlamenttia 
kuultuaan yksimielisesti komission 
kertomuksen ja ehdotuksen pohjalta 
moottoripolttoaineina käytettäviin 
tuotteisiin sovellettavista 
vähimmäisverotasoista.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava edelleen valvoa EU:n tulevien vähimmäisverokantojen tasoa.

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän artiklan 2 kohdassa lueteltuihin 
tarkoituksiin moottoripolttoaineina 
käytettäviin tuotteisiin sovellettavat 
vähimmäisverotasot vahvistetaan 1 
päivästä tammikuuta 2013 liitteessä I 

1. Neuvosto päättää Euroopan 
parlamenttia kuultuaan yksimielisesti 
komission kertomuksen ja ehdotuksen 
pohjalta tämän artiklan 2 kohdassa 
lueteltuihin tarkoituksiin
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olevan taulukon B mukaisesti.". moottoripolttoaineina käytettäviin 
tuotteisiin sovellettavista 
vähimmäisverotasoista.

Or. en

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

Lämmityspolttoaineisiin sovellettavat 
vähimmäisverotasot vahvistetaan 1 
päivästä tammikuuta 2013 liitteessä I 
olevan taulukon C mukaisesti.".

Neuvosto päättää Euroopan parlamenttia 
kuultuaan yksimielisesti komission 
kertomuksen ja ehdotuksen pohjalta 
lämmityspolttoaineisiin sovellettavista 
vähimmäisverotasoista.

Or. en

Perustelu

Katso 8 artiklan 1 kohta.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Direktiivi 2003/96/EY
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Sähköön sovellettavat vähimmäisverotasot 
vahvistetaan 1 päivästä tammikuuta 2013 
liitteessä I olevan taulukon D 
mukaisesti.".

Neuvosto päättää Euroopan parlamenttia 
kuultuaan yksimielisesti komission 
kertomuksen ja ehdotuksen pohjalta 
sähköön sovellettavista 
vähimmäisverotasoista.

Or. en
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Perustelu

Katso 8 artiklan 1 kohta.

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltiot voivat soveltaa 
nollaverotusta maataloudessa, 
puutarhaviljelyssä, kalanviljelyssä ja 
metsänhoidossa käytettäviin 
energiatuotteisiin ja sähköön.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on sallittava myös vastedes soveltaa nollaverotusta maataloudessa, 
puutarhaviljelyssä, kalanviljelyssä ja metsänhoidossa.


