
AD\884515FI.doc PE472.088v04-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

2011/0092(CNS)

2.12.2011

LAUSUNTO
liikenne- ja matkailuvaliokunnalta

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta 
koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin 
2003/96/EY muuttamisesta
(KOM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Valmistelija: Brian Simpson



PE472.088v04-00 2/18 AD\884515FI.doc

FI

PA_Legam



AD\884515FI.doc 3/18 PE472.088v04-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

I. Komission ehdotus

Nykyisessä energiaverodirektiivissä asetetaan verotuksen vähimmäistasot moottori- ja 
lämmityspolttoaineina käytettäville energiatuotteille sekä sähkölle. Yleensä vähimmäistasoja 
sovelletaan kulutetun energiatuotteen määrään. Komissio katsoo, että tällaisella järjestelmällä 
on useita kielteisiä vaikutuksia: se muun muassa kannustaa toimiin, jotka ovat EU:n 
ilmastonmuutostavoitteiden vastaisia, ja vääristää sisämarkkinoita.

Direktiivin tarkistamista koskevassa ehdotuksessaan komissio pyrkii korjaamaan tilanteen ja 
poistamaan nämä kielteiset vaikutukset. Eräs ehdotuksen keskeisistä ajatuksista on 
uudenlaisen energianverotusjärjestelmän luominen niin, että energiatuotteiden 
vähimmäisverokanta jaetaan kahteen osaan:

1. Ensimmäinen perustuu energiatuotteen hiilidioksidipäästöihin. Kaikkiin sellaisiin 
energialähteisiin, joiden katsotaan tällä hetkellä tai tulevaisuudessa olevan 
hiilidioksidipäästöttömiä, sovelletaan hiilidioksidin nollaverotusta.

2. Toinen perustuu energiasisältöön gigajouleina energiatuotteesta riippumatta, minkä 
tarkoitus on kannustaa energian säästämiseen.

Ehdotuksen tarkoituksena on samalla tehdä energiaverodirektiivistä johdonmukaisempi EU:n 
muiden politiikkojen, kuten EU:n päästökauppajärjestelmän kanssa. Siksi komissio esittää, 
että hiilidioksidiperusteista verotusta ei tulisi soveltaa unionin päästökauppajärjestelmään 
kuuluviin laitoksiin, mukaan luettuna ilmailu.

Ehdotuksessa on useita muitakin liikennepolitiikkaan vaikuttavia näkökohtia:
– Jäsenvaltioilta poistetaan mahdollisuus eriyttää verokohtelu ammattitarkoitukseen ja 

muuhun kuin ammattitarkoitukseen käytettävän dieselpolttoaineen välillä.
– Mahdollisuus soveltaa yleisessä energiankulutusverotuksessa alennettua verokantaa 

takseihin poistetaan, sillä se ei enää ole yhteensopiva vaihtoehtoisia polttoaineita 
edistävien politiikkojen tavoitteen kanssa eikä myöskään vaihtoehtoisia energian 
kantajia ja puhtaampien autojen käyttöä kaupunkiliikenteessä edistävien politiikkojen 
kanssa.

– Tavanomaisten polttoainesäiliöiden ja erityiskäyttöön tarkoitettujen konttien 
määritelmää ajantasaistetaan.

Komissio ehdottaa lisäksi, että energiaverosta vapautetaan maasähkön käyttö satamassa 
ankkuripaikalla olevilla aluksilla ja pidetään voimassa nykyinen jäsenvaltioille asetettu 
velvoite vapauttaa verosta lento- ja meriliikenteessä käytettävä polttoaine. Sisävesiväylien 
suhteen komissio ehdottaa säilyttämään nykyiset säännöt, joilla jäsenvaltioiden sallitaan 
soveltaa verotasoa koskevia täydellisiä tai osittaisia vapautuksia tai alennuksia.
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TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Esitys direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Neuvoston esitys Tarkistus

(2) Ilmastonmuutoksen torjuntaan, 
uusiutuvien energialähteiden käyttöön ja 
energian säästöön liittyvät vaatimukset 
ovat muuttuneet, mikä vahvistettiin 8 ja 
9 päivänä maaliskuuta 2007 sekä 11 ja 
12 päivänä joulukuuta 2008 kokoontuneen 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 
päätelmissä, ja on tarpeen varmistaa, että 
sisämarkkinat toimivat edelleen 
moitteettomasti tässä uudessa 
ympäristössä.

(2) Ilmastonmuutoksen torjuntaan, 
uusiutuvien energialähteiden käyttöön ja 
energian säästöön liittyvät vaatimukset 
ovat muuttuneet, mikä vahvistettiin 8 ja 
9 päivänä maaliskuuta 2007 sekä 11 ja 
12 päivänä joulukuuta 2008 kokoontuneen 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 
päätelmissä, ja on tarpeen varmistaa, että 
sisämarkkinat toimivat edelleen 
moitteettomasti tässä uudessa 
ympäristössä. Näin ollen tämän direktiivin 
mukainen energialähteiden 
yhdenmukainen kohtelu olisi 
varmistettava, jotta energian kuluttajilla 
on aidosti yhtäläiset mahdollisuudet 
käytetystä energialähteestä riippumatta.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Energiatuotteiden verotuksessa olisi 
omaksuttava teknologianeutraali 
lähestymistapa, jotta mahdollistetaan 
uusien tekniikkojen kehittyminen.

Perustelu

Uusien tekniikkojen kehittymisen mahdollistamiseksi komission toimintapolitiikan on oltava 
täysin teknologianeutraalia. Nykyisistä tekniikoista vain kaikkein kestävimmät ja 
tehokkaimmat on säilytettävä.
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Molemmat osiot olisi laskettava 
objektiivisten perusteiden mukaan, jotta eri 

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

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa 
ammattitarkoitukseen käytettävään 
dieselpolttoöljyyn alhaisempaa verotasoa 
kuin muuhun kuin ammattitarkoitukseen 
käytettävään dieselpolttoöljyyn ei enää 
vaikuta yhteensopivalta 
energiatehokkuuden parantamista ja 
liikenteen kasvavien ympäristövaikutusten 
korjaamista koskevan vaatimuksen kanssa, 
ja säännös olisi siksi poistettava. 
Direktiivin 2003/96/EY 9 artiklan 
2 kohdassa annetaan joillekin 
jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa 
kevyeen polttoöljyyn alennettua 
verokantaa. Tämä säännös ei enää ole 
yhteensopiva sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan eikä 
perussopimuksen laajempien tavoitteiden 
kanssa. Se olisi siksi poistettava.

(13) Jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa 
ammattitarkoitukseen käytettävään 
dieselpolttoöljyyn alhaisempaa verotasoa 
kuin muuhun kuin ammattitarkoitukseen 
käytettävään dieselpolttoöljyyn ei enää 
vaikuta yhteensopivalta 
energiatehokkuuden parantamista ja 
liikenteen kasvavien ympäristövaikutusten 
korjaamista koskevan vaatimuksen kanssa, 
ja säännös olisi siksi poistettava. 
Komission olisi siksi analysoitava tätä 
ammattitarkoituksessa tapahtuvan käytön 
ja muun kuin ammattitarkoituksessa 
tapahtuvan käytön eroa, jotta 
kuljetusyrityksille voidaan antaa 
mahdollisuus sopeutua siirtymäkauden 
päättymiseen, jos tästä eriyttämisestä on 
tarkoitus luopua asianmukaisen 
vaikutustenarvioinnin päätteeksi.
Direktiivin 2003/96/EY 9 artiklan 2 
kohdassa annetaan joillekin jäsenvaltioille 
mahdollisuus soveltaa kevyeen 
polttoöljyyn alennettua verokantaa. Tämä 
säännös ei enää ole yhteensopiva 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
eikä perussopimuksen laajempien 
tavoitteiden kanssa. Se olisi siksi 
poistettava.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Direktiivin 2003/96/EY 5 artikla 
mahdollistaa eriytettyjen verokantojen 

(15) Direktiivin 2003/96/EY 5 artikla 
mahdollistaa eriytettyjen verokantojen 



PE472.088v04-00 8/18 AD\884515FI.doc

FI

soveltamisen tietyissä tapauksissa. 
Hiilidioksidin hintasignaalin 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden mahdollisuus eriyttää 
kansalliset verokannat olisi kuitenkin 
rajoitettava yleisiin 
energiankulutusveroihin. Mahdollisuus 
soveltaa alhaisempaa verotasoa taksien 
käyttämään moottoripolttoaineeseen ei 
enää ole yhteensopiva vaihtoehtoisia 
polttoaineita edistävien politiikkojen 
tavoitteen kanssa eikä myöskään 
vaihtoehtoisia energian kantajia ja 
puhtaampien autojen käyttöä 
kaupunkiliikenteessä edistävien 
politiikkojen kanssa, ja se olisi siksi 
poistettava.

soveltamisen tietyissä tapauksissa. 
Hiilidioksidin hintasignaalin 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden mahdollisuus eriyttää 
kansalliset verokannat olisi kuitenkin 
rajoitettava yleisiin 
energiankulutusveroihin.

Perustelu

Takseja olisi pidettävä julkisina liikennevälineinä, jotka auttavat vähentämään 
liikenneruuhkia. Siksi niiden olisi voitava edelleen nauttia polttoaineverohelpotuksista.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Direktiivissä 2003/96/EY velvoitetaan 
jäsenvaltiot vapauttamaan verosta
laivaliikenteeseen yhteisön vesillä 
käytettävä polttoaine sekä aluksella 
tuotettu sähkö, myös aluksen ollessa 
ankkuripaikalla satamassa. Jäsenvaltiot 
voivat lisäksi laajentaa tämän edullisen 
verokohtelun koskemaan sisävesiä. 
Joissakin satamissa on olemassa puhtaampi 
vaihtoehto eli maasähkön käyttö, jota 
kuitenkin verotetaan. Tämän teknologian 
kehitystyön ja soveltamisen ensimmäisenä 
kannustimena jäsenvaltioiden olisi asiaa 
koskevan kattavamman kehyksen 
hyväksymiseen saakka vapautettava 
energiaverosta maasähkön käyttö
satamassa ankkuripaikalla olevilla 

(19) Direktiivissä 2003/96/EY velvoitetaan 
jäsenvaltiot vapauttamaan verosta aluksella 
tuotettu sähkö, myös aluksen ollessa 
ankkuripaikalla satamassa. Joissakin 
satamissa on olemassa puhtaampi 
vaihtoehto eli maasähkön käyttö, jota 
kuitenkin verotetaan. Jotta vältetään 
sähkön tuottaminen polttoaineesta 
aluksella sen ollessa ankkuripaikalla 
satamassa ja tähän liittyvät paikalliset 
ilmansaasteet, jäsenvaltioiden olisi asiaa 
koskevan kattavamman kehyksen 
hyväksymiseen saakka vapautettava 
energiaverosta maasähkön käyttö meri- tai 
sisävesisatamassa ankkuripaikalla olevilla 
aluksilla. Lisäksi sähkön tuottaminen 
satamassa ankkuripaikalla oleville 
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aluksilla. Tätä vapautusta olisi
sovellettava riittävän kauan, jotta 
satamaoperaattoreilta ei puutu kannustin 
tarvittavien investointien tekemiseen, 
mutta sen olisi kuitenkin samalla oltava 
ajallisesti rajoitettu niin, että sen 
säilyttämisen ehtona, kokonaan tai 
osittain, on hyvissä ajoin tehtävä päätös.

aluksille olisi kiellettävä silloin, kun niillä 
on mahdollisuus käyttää 
maasähköverkosta saatavaa sähköä.

Perustelu

Satamassa ankkuripaikalla olevien alusten omalla polttoaineella tapahtuvan 
sähköntuotannon kieltäminen tehostaa komission suunniteltuja vapautusjärjestelyitä ja auttaa 
vähentämään saastumista satamissa.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Sisävesiväylien käytön 
edistämiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava 
edelleenkin soveltaa niihin edullista 
verokohtelua.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 b) Kaikille liikennemuodoille olisi 
luotava tasapuoliset toimintaedellytykset. 
Vaatimus polttoaineen käytön 
vapauttamisesta tietyillä aloilla olisi 
asteittain poistettava. Euroopan yritysten 
ja teollisuuden kilpailuaseman 
turvaamiseksi tämä olisi toteutettava 
kansainvälisten neuvottelujen kautta.

Perustelu

Nykyinen vaatimus, jonka mukaan tietyt liikennemuodot nauttivat verovapaudesta, ei ole 
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avointen ja tasapuolisten eurooppalaisten liikennemarkkinoiden periaatteen mukaista. On 
kuitenkin tärkeää välttää heikentämästä eurooppalaisten yritysten kilpailuasemaa 
kansainvälisten yritysten kilpailuasemaan nähden.

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

2 a) Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 
tiemaksujärjestelmää ajoneuvoihin tai 
ajoneuvoyhdistelmiin, jotka on tarkoitettu 
yksinomaan maanteiden 
tavaraliikenteeseen, on verotettava 
tällaisten ajoneuvojen polttoainetta 
yksinomaan liitteessä I olevassa
taulukossa A esitettyjen yleisten 
energiankulutusverojen viitearvojen 
perusteella.

Perustelu

"Eurovinjetillä" pyritään sisällyttämään ulkoiset kustannukset hintoihin tarkoituksena muun 
muassa kattaa maanteiden tavaraliikenteen aiheuttaman saastumisen kustannukset. 
Tarkistuksella vältetään maanteiden tavaraliikenteen aiheuttaman saastumisen 
kaksinkertainen verotus.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
5 artikla – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– seuraavia käyttötarkoituksia varten:
paikallinen julkinen henkilöliikenne (taksit 
pois lukien), jätteiden keruu, asevoimat ja 
julkinen hallinto, vammaiset ja 
sairasautot,".

– seuraavia käyttötarkoituksia varten:
paikallinen julkinen henkilöliikenne, 
jätteiden keruu, asevoimat ja julkinen 
hallinto, vammaiset ja sairasautot,".
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Perustelu

Takseja olisi pidettävä julkisina liikennevälineinä, jotka auttavat vähentämään 
liikenneruuhkia. Siksi niiden olisi voitava edelleen nauttia polttoaineverohelpotuksista.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
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.".

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

2. Jäsenvaltiot voivat 29 artiklan 
mukaisesti arvioitavan siirtymäkauden 
ajan tehdä eron ammattitarkoitukseen ja 
muuhun kuin ammattitarkoitukseen 
käytettävän dieselpolttoaineen välillä 
edellyttäen, että yhteisön vähimmäistasoja 
noudatetaan ja että ammattitarkoitukseen 
käytettävän dieselpolttoöljyn verokanta ei 
laske edellä 1 kohdassa esitettynä 
ajankohtana voimassa olevan kansallisen 
verotason alle sanotun rajoittamatta sitä, 
mitä tässä direktiivissä säädetään tätä 
käyttötarkoitusta koskevista 
poikkeuksista.
3. "Ammattitarkoitukseen käytettävällä 
dieselpolttoöljyllä" tarkoitetaan 
seuraaviin tarkoituksiin käytettävää 
dieselöljyä:
a) tavaroiden kuljetus toisen lukuun 
yksinomaan maanteiden 
tavaraliikenteeseen tarkoitetulla 
moottoriajoneuvolla tai 
ajoneuvoyhdistelmällä, jonka suurin 
sallittu paino kuormattuna on yli 
7,5 tonnia;
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b) säännöllinen tai satunnainen 
matkustajien kuljetus puitteiden 
luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden 
perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin 
tarkoitettujen järjestelmien, osien ja 
erillisten teknisten yksiköiden 
hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2007/46/EY1

määritelmän mukaisella M2- tai M3-
luokkaan kuuluvalla 
moottoriajoneuvolla.".

_____________
1 EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.

Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

e) ankkuripaikalla satamassa oleviin 
aluksiin suoraan johdettu sähkö 31 päivään 
joulukuuta 2020 saakka."

e) ankkuripaikalla meri- ja 
sisävesisatamassa oleviin aluksiin suoraan 
johdettu sähkö."

Perustelu

Mikäli hiilidioksidi- ja rikkipäästöjä sekä muita ihmiselle vaarallisia päästöjä halutaan 
vähentää merkittävästi satama-alueilla, kyseiselle vapautukselle ei saisi asettaa määräaikaa. 
Edullisempi kohtelu olisi taattava näiden aloitteiden edistämiseksi satamaviranomaisten 
keskuudessa sekä niiden yleistämiseksi.

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

-i) Muutetaan kohta seuraavasti:
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e) energiatuotteisiin ja sähköön, joita 
käytetään kuljetettaessa matkustajia ja 
tavaroita rautateitse, metrolla, 
raitiovaunuissa, johdinautoilla tai linja-
autolla, jonka polttoaineena käytetään 
sähköä, maakaasua tai nestekaasua;

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan direktiivin 2003/96/EY tekstiä sisällyttämällä siihen sähköllä, 
maakaasulla tai nestekaasulla toimivat linja-autot. Jäsenvaltioille olisi myös annettava 
enemmän liikkumavaraa myöntää verovapauksia rautateille, metroille ja raitiovaunuille sekä 
kaupunkiliikenteessä käytettäville linja-autoille, joiden NOx- ja hiukkaspäästöt ovat alhaiset, 
sillä tällaiset päästöt kaupunkialueilla ovat erittäin haitallisia kansanterveydelle.

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

Siirretyn säädösvallan käyttäminen Säädösvallan siirto
1. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi valta hyväksyä 
2 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä.

Siirretään komissiolle valta antaa 
energiatuotteiden ja sähkön verotuksesta 
delegoituja säädöksiä 27 a artiklan 
mukaisesti.

2. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi neuvostolle.
3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 27 a ja 
27 b artiklassa säädettyjä ehtoja.".

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
27–27 c artikla
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Komission teksti Tarkistus

Säädösvallan siirron peruuttaminen Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Neuvosto voi koska tahansa peruuttaa 
2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron.

(1) Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

2. Jos neuvosto on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, se pyrkii 
ilmoittamaan asiasta komissiolle 
kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen 
päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa 
samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa 
mahdollinen peruuttaminen koskee, ja 
mainitsee peruuttamisen syyt.

(2) Siirretään 27 artiklassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä 
komissiolle määräämättömäksi ajaksi … 
päivästä …kuuta …*.

3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, siinä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

(3) Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 27 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta 
aiemmin annettujen delegoitujen 
säädösten voimassaoloon.
(4) Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
(5) Edellä olevan 27 artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
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jatketaan kahdella kuukaudella."
_________________
 EUVL: lisätään tämän direktiivin 
voimaantulopäivä.

27 b artikla
Delegoitujen säädösten vastustaminen

1. Neuvosto voi vastustaa delegoituja 
säädöksiä [kolmen] kuukauden kuluessa 
siitä, kun säädös on annettu tiedoksi.
2. Jos neuvosto ei ole määräajan 
päättyessä vastustanut delegoitua 
säädöstä, se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä ja se tulee 
voimaan siinä mainittuna päivänä.
Delegoitu säädös voidaan julkaista 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
se voi tulla voimaan ennen kyseisen 
määräajan päättymistä, jos neuvosto on 
ilmoittanut komissiolle aikomuksestaan 
olla vastustamatta säädöstä.
3. Jos neuvosto vastustaa delegoitua 
säädöstä, se ei tule voimaan. Neuvosto 
esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua 
säädöstä.

27 c artikla
Tietojen antaminen Euroopan 

parlamentille
Komissio ilmoittaa Euroopan 
parlamentille hyväksymistään 
delegoiduista säädöksistä, mainittujen 
säädösten vastustamisesta ja siitä, että 
neuvosto on peruuttanut säädösvallan 
siirron.".

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
29 artikla, 1–2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa neuvostolle joka viides 
vuosi ja ensimmäisen kerran vuoden 2015 
loppuun mennessä kertomuksen direktiivin 
täytäntöönpanosta ja tarvittaessa 
ehdotuksen sen muuttamisesta.

Komissio toimittaa neuvostolle joka viides 
vuosi ja ensimmäisen kerran vuoden 2015 
loppuun mennessä kertomuksen direktiivin 
täytäntöönpanosta ja tarvittaessa 
ehdotuksen sen muuttamisesta.

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

Komission laatimassa kertomuksessa on 
muun muassa tarkasteltava jäsenvaltioiden 
kansallisella ja/tai alueellisella tasolla 
kantamaa energiatuotteiden ja sähkön 
veroa, hiilidioksidiperusteisten verojen 
vähimmäistasoa, innovoinnin ja 
teknologisen kehityksen vaikutusta 
erityisesti energiatehokkuuteen,
ammattitarkoitukseen ja muuhun kuin 
ammattitarkoitukseen käytettävän 
dieselpolttoaineen välistä eriyttämistä 
sekä mahdollisuuksia tämän eriyttämisen 
lopettamiseen, sähkön käyttöä liikenteessä 
ja tässä direktiivissä säädettyjen 
verovapautusten ja veronalennusten 
perusteita, myös lento- ja meriliikenteessä 
käytettävän polttoaineen osalta.
Kertomuksen on sisällettävä myös 
yhteenveto nykyisistä kahdenvälisiin 
lentoliikennesopimuksiin sisältyvistä 
verotusmääräyksistä. Kertomuksessa on 
otettava huomioon sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta, vähimmäisverotasot ja 
perustamissopimuksen laajemmat 
tavoitteet.

Ensimmäisessä kertomuksessa 
arvioidaan, onko tarvetta poistaa 
14 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan 
mukainen ilmailussa sekä yhteisön 
vesiliikenteessä moottoripolttoaineena 
käytettäväksi toimitettuja energiatuotteita 
koskeva vapautus siinä tapauksessa, jos 
Kansainvälisen merenkulkujärjestön, 
Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön tai 
ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen piirissä päästään 
sopimukseen lento- ja meriliikenteelle 
asetettavista hiilidioksidipäästöjen 
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vähentämistoimista.
Mikäli asiassa ei edetä kansainvälisellä 
tasolla, komissio esittää 
lainsäädäntöehdotuksia 
hiilidioksidipäästöjen alentamisesta 
molemmilla aloilla, ja ottaa tässä 
huomioon hiilivuotoriskin ja alan 
kilpailukyvyn.

Perustelu
On tärkeää, että kaikki lento- ja meriliikennettä koskevat päätökset tehdään kansainvälisellä 
tasolla kilpailun vääristymisen ja hiilivuotoriskin välttämiseksi. Komissiota kehotetaan 
tekemään kaikkensa kansainvälisen sopimuksen aikaansaamiseksi, mutta jos tässä 
epäonnistutaan, sen olisi ehdotettava asianmukaisia lainsäädännön muutoksia.
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