
CM\870471FI.doc PE467.155v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Oikeudellisten asioiden valiokunta

15.6.2011

ILMOITUS JÄSENILLE
(51/2011)

Asia: Bulgarian tasavallan kansalliskokouksen perusteltu lausunto ehdotuksesta 
neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön 
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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Bulgarian tasavallan kansalliskokouksen perusteltu lausunto 
edellä mainitusta ehdotuksesta.
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LIITE

BULGARIAN TASAVALTA
41. KANSALLISKOKOUS

EU-ASIOISTA JA EU:N VAROJEN VALVONNASTA VASTAAVA 
VALIOKUNTA

RAPORTTI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta 
koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY 

muuttamisesta

I. EU-asioista ja EU:n varojen valvonnasta vastaava valiokunta käsitteli 10. kesäkuuta 
2011 pidetyssä kokouksessaan ehdotusta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön 
verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin 
2003/96/EY muuttamisesta (KOM(2011)0169), joka liitettiin 7 kohtana kansalliskokouksen 
vuotuiseen EU-asioista koskevaan toimintaohjelmaan (2010).

II. Energiatuotteiden ja sähkön verotukseen Euroopan unionissa sovelletaan neuvoston 
direktiiviä 2003/96/EY, jossa määritetään, mihin tuotteisiin verotusta sovelletaan, ja asetetaan 
niihin niiden käyttötavan mukaan sovellettavat vähimmäisverotasot.

Eri energialajien verokohtelun tarkistuksella pyritään niiden verotusta koskevaan 
rakenneuudistukseen ja tasapainottamiseen. Tavoitteena on poistaa sisämarkkinoiden 
vääristymät, jotka johtuvat voimassa olevan lainsäädännön päällekkäisyydestä, ja lisätä 
EU:n talouden energiatehokkuutta.

Siten ehdotetaan, että vähimmäisverotasossa olisi oltava kaksi erillistä osiota.
Ensimmäinen, joka otettaisiin käyttöön kaikilla aloilla, jotka ovat tällä hetkellä EU:n 
päästökauppajärjestelmän ulkopuolella biopolttoaineita lukuun ottamatta, liittyy 
energiantuotannosta peräisin oleviin hiilidioksidipäästöihin, ja se on asetettu 20 euroon tonnia 
kohti. Kyseisen osion käyttöönoton siirtymäaika Bulgariassa kestää vuoteen 2020 asti. Toinen 
osio perustuu kunkin energialajin energiasisältöön, ja sen vähimmäisverotasoksi on asetettu 
9,6 euroa/GJ moottoripolttoaineiden ja 0,15 euroa/GJ lämmityspolttoaineiden osalta.

Ehdotuksessa esitetään, että tarkistuksia sovelletaan myös verohelpotuksiin 
sovellettaviin voimassa oleviin sääntöihin, jotta tämä ei vaikuttaisi vain veron energiaosioon.
Tuotettuihin hiilidioksidipäästöihin liittyvä osio voidaan poistaa vain hiilidioksidipäästöjen 
siirtämistä koskevan riskin välttämiseksi. Jäsenvaltioille on säädetty velvoitteesta poistaa 
asteittain mahdollisuus myöntää verohelpotuksia maakaasulle ja nestekaasulle, soveltaa miltei 
olemattomia tasoja niiden maatalousaloilla käytettäviin energiatuotteisiin ja sähköön, soveltaa 
eri tasoja dieselin maatalouskäyttöön ja dieselin muuhun kuin maatalouskäyttöön ja poistaa 
sähkövero, kun se on yli 50 prosenttia valmistetun tuotteen kustannuksista.

Jäsenvaltiot kuitenkin säilyttävät oikeuden joustavuuteen myönnettäessä täysimääräisiä 
tai osittaisia vapautuksia sosiaalisista syistä. Kotitalouden lämmitykseen käytetystä sähköstä 
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ei kanneta veroa. Jotta teollisuutta voidaan auttaa mukautumaan uuteen verojärjestelmään, on 
säädetty jatketusta siirtymäajasta.

Jos direktiivi hyväksytään, sen on määrä tulla voimaan 1. tammikuuta 2013.

III. Bulgarian tasavallan ministerineuvoston EU-asioista vastaavassa neuvostossa 
ratifioitavan yleistä kantaa koskevan luonnoksen mukaisesti Bulgaria suhtautuu myönteisesti 
ehdotettuun uuteen verotusrakenteeseen ja tietyn polttoaineen käytöstä johtuvien ja 
hiilidioksidipäästöihin liittyvien energiaverojen ja tuotteen energiasisältöön perustuvien 
energiaverojen erotteluun. Tämä toimenpide on välttämätön vaihe täydennettäessä EU:n 
päästökauppajärjestelmää ja pyrittäessä saavuttamaan aiemmin asetettu tavoite 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 
tasoon verrattuna.

Bulgaria tukee direktiivin soveltamisalan laajentamista ja odottaa samalla komission 
ryhtyvän tarvittaviin toimiin taatakseen kaikkien alojen yhdenvertaisen kohtelun, koska 
direktiivin hyväksymisestä seuraa riski hiilidioksidipäästöjen siirtämisestä.

Bulgaria suhtautuu epäillen verotuksen vähimmäistason muutokseen, koska 
ehdotuksessa ei käsitellä eri jäsenvaltioiden maatalouden ja yhteiskunnallisten tilanteiden 
välisiä eroja eikä vaikutusta, joka korkeampien verotasojen käyttöönotolla olisi kuluttajaan ja 
inflaatioon.

Bulgaria katsoo, että kaikkia ehdotetun uuden rakenteen kahteen osioon liittyviä 
verotuksen vähimmäistason muutoksia olisi ensin harkittava, ja jäsenvaltioiden olisi 
hyväksyttävä ne ehdottomalla enemmistöllä.

IV. Ehdotusta direktiiviksi käsiteltiin talousarvio- ja rahoitusvaliokunnan kokouksessa 
8. kesäkuuta 2011.

Talousarvio- ja rahoitusvaliokunta katsoo, että ehdotetuilla tarkistuksilla laaditaan 
selkeä EU:n lainsäädäntökehys laajentamalla direktiivin 2003/96/EY soveltamisalaa ja 
sisällyttämällä hiilidioksidipäästöihin liittyvä osio energiatuotteiden verotukseen.

Talousarvio- ja rahoitusvaliokunta tukee Bulgarian kantaa, jonka mukaan se on yksi 
jäsenvaltioista, joka hyödyntää jatkettua siirtymäaikaa, joka loppuu vuonna 2020 ja jonka 
aikana veroa ei kanneta polttoaineiden hiilidioksidiin liittyvästä osiosta nykyisen direktiivin 8 
ja 9 artiklan mukaisesti.

Talousarvio- ja rahoitusvaliokunta katsoo, että kokonaisuudessaan ehdotus direktiiviksi 
on toissijaisuusperiaatteen mukainen, mutta että ehdotettujen verotuksen vähimmäistasojen 
käyttöönotto herättää siltä osin epäilyjä. Suhteellisuusperiaatteen osalta se katsoo, että 
direktiiviehdotuksella ei ylitetä sitä, mikä on välttämätöntä asetetun tavoitteen 
saavuttamiseksi, mutta katsoo kuitenkin, että olisi tehtävä lisäarviointi sen aikaansaamien 
hallinnollisten ja taloudellisten lisärasitusten arvioimiseksi.

Edellä kerrotun perusteella talousarvio- ja rahoitusvaliokunta tukee ehdotusta 
direktiivin soveltamisalan laajentamisesta ja kahdeksan energiatuotteita koskevan veron 
sisällyttämistä hiilidioksidipäästöihin liittyvään osioon mutta se ei tue tarkistuksia, jotka 
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koskevat ehdotettujen verotuksen vähimmäistasojen käyttöönottoa tai ehdotusta niiden 
päivittämisestä joka kolmas vuosi yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin muutosten 
mukaisesti.

V. Energiatuotteiden verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetusta 
neuvoston direktiivistä 13. huhtikuuta 2011 annetusta ehdotuksesta (KOM(2011)0169) 10. 
kesäkuuta 2011 käydyn keskustelun jälkeen Bulgarian tasavallan kansalliskokous on antanut 
EU-asioista ja EU:n varojen valvonnasta vastaavan valiokunnan kautta seuraavan perustellun 
lausunnon, joka toimitetaan EU:n toimielimille:

1. EU-asioista ja EU:n varojen valvonnasta vastaava valiokunta otti huomioon 
nykyiset EU:n asialistalla olevat kysymykset EU:n uudesta taloushallinnosta ja 
yhtenäismarkkinoista ja koordinoiduista toimista maailman talouskriisin seurausten 
torjumiseksi, ja se toistaa kantansa yhteisen verotuspolitiikan luomisesta EU:n tasolla, ja sen 
mukaan olisi huolehdittava sen varmistamisesta, että mahdolliset muutokset eivät 
vaikuta talousympäristön ennustettavuuteen, vakauteen tai kilpailukykyyn.

2. EU-asioista ja EU:n varojen valvonnasta vastaava valiokunta katsoo, että 
ehdotetuilla tarkistuksilla laaditaan selkeä EU:n lainsäädäntökehys laajentamalla 
direktiivin 2003/96/EY soveltamisalaa ja sisällyttämällä hiilidioksidipäästöihin liittyvä osio 
energiatuotteiden verotukseen.

3. EU-asioista ja EU:n varojen valvonnasta vastaava valiokunta katsoo, että on pantava 
merkille, että Bulgaria on yksi jäsenvaltioista, joka hyödyntää jatkettua siirtymäaikaa, joka 
loppuu vuonna 2020 ja jonka aikana veroa ei kanneta polttoaineiden hiilidioksidiin liittyvästä 
osiosta (direktiiviä aletaan soveltaa muihin jäsenvaltioihin tammikuusta 2013 alkaen).

4. EU-asioista ja EU:n varojen valvonnasta vastaava valiokunta katsoo, että 
direktiiviin ehdotetuilla tarkistuksilla lisättäisiin huomattavasti riskiä kahden nopeuden 
EU:sta ja vielä suuremmasta jaosta kehittyneiden ja uusien jäsenvaltioiden välillä (huolimatta
vuoteen 2020 kestävästä siirtymäajasta).

5. EU-asioista ja EU:n varojen valvonnasta vastaava valiokunta katsoo, että 
direktiiviehdotus on haaste EU:n talouden kilpailukyvylle muiden talouksien osalta ja 
maailmanlaajuisesti.

6. Käsiteltyään ehdotusta direktiiviksi toissijaisuuden ja suhteellisuuden kannalta
EU-asioista ja EU:n varojen valvonnasta vastaava valiokunta ilmaisee seuraavan kannan:

Toissijaisuusperiaate:

Vaikka jotkin direktiiviehdotuksen säännökset ovat toissijaisuusperiaatteen mukaisia, 
ehdotettujen verotuksen vähimmäistasojen käyttöönottoon liittyvät säännökset rikkovat 
kyseistä periaatetta. EU-asioista ja EU:n varojen valvonnasta vastaava valiokunta panee 
merkille seuraavat mahdolliset kielteiset seuraukset Bulgarian taloudelle:

1) Bulgarian talouden kilpailukyvyn väheneminen, koska se on hyvin 
energiaintensiivinen ja riippuvainen perinteisistä energiatuotteista
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2) mahdollinen inflaatiopaine ja kuluttajahintaindeksin nousu, mikä johtaa 
korkeampiin hintoihin loppukuluttajille

3) vähimmäistasojen käyttöönotto voitaisiin myös katsoa haasteeksi Bulgarian 
tasavallan kansalliselle veropolitiikalle.

Suhteellisuusperiaate:

Direktiiviehdotuksella ei ylitetä sitä, mikä on välttämätöntä asetetun tavoitteen 
saavuttamiseksi, mutta se katsoo, että olisi tehtävä lisäarviointi sen aikaansaamien 
hallinnollisten ja taloudellisten lisärasitusten arvioimiseksi. Lisäksi

1. Euroopan komission ehdottamien toimenpiteiden arviointi ei ole riittävän 
kattava eikä siinä anneta riittävästi perusteluja kaikille mahdollisille muutoksille

2. valtio saattaa joutua aiempaa enemmän jakajan asemaan talousarvion osalta, 
mikä on vastoin Bulgarian strategisia painopistealoja

3. Bulgarian yrityksillä ei todennäköisesti ole resursseja tai valmiuksia saada 
vanhoja jäsenvaltioita kiinni energiatehokkuuden alalla keskipitkällä aikavälillä.

Tämä kertomus ja siihen liittyvät kannat hyväksyttiin yksimielisesti äänin 9 
puolesta ja 0 vastaan.

MONIKA PANAYOTOVA

EU-ASIOISTA JA EU:N VAROJEN VALVONNASTA 
VASTAAVAN VALIOKUNNAN PUHEENJOHTAJA


