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BEKNOPTE MOTIVERING

I. Het voorstel van de Commissie

In de huidige richtlijn energiebelasting (REB) worden minimumtarieven bepaald voor de 
belasting van energieproducten die worden gebruikt als brandstof voor motorvoertuigen, 
verwarming en voor de opwekking van elektriciteit. De minimumtarieven zijn in het algemeen 
van toepassing op de hoeveelheid van het energieproduct dat wordt gebruikt. De Commissie is 
van mening dat dit system een aantal negatieve gevolgen met zich meebrengt zoals het 
aanbrengen van prikkels die haaks staan op de EU-doelen inzake de klimaatverandering of die de 
interne markt verstoren.

Met haar herzieningsvoorstel beoogt de Commissie deze negatieve gevolgen te corrigeren. Eén 
van haar belangrijkste denkbeelden is een nieuwe opzet van de energiebelasting door het 
minimumtarief van de belasting van energieproducten in tweeën te splitsen:
1) Op basis van de CO2-uitworp van het energieproduct. De CO2-belasting zou nul zijn voor alle 
energiebronnen die momenteel of in de toekomst worden erkend als CO2-vrij.
2) Op basis van de energie-inhoud per Gigajoule, ongeacht het energieproduct , bij wijze van 
prikkel om energie te sparen.

Tegelijkertijd is het voorstel erop gericht de REB beter te laten aansluiten op ander EU-beleid 
zoals de EU-regeling voor de handel in emissierechten (EHE) . In dit opzicht stelt de Commissie 
voor de belasting in verband met CO2 niet toe te passen op installaties die onder de EHE vallen, 
d.w.z. met inbegrip van de luchtvaart.

Een aantal andere aspecten van het voorstel heeft betrekking op het vervoersbeleid, bij
voorbeeld:
- afschaffing van de mogelijkheid waarover de lidstaten thans beschikken onderscheid te maken 
tussen de fiscale behandeling van het commerciële en niet-commerciële gebruik van diesel als 
brandstof voor motorvoertuigen;
- beëindiging van de mogelijkheid een lager tarief van algemene belasting op energiegebruik toe 
te passen op taxi's, daar dit niet meer verenigbaar is met het doel van beleid tot bevordering van 
alternatieve brandstoffen, alternatieve energiedragers en het gebruik van schonere voertuigen in 
het stedelijk vervoer;
- bijwerking van de beschrijving van genormeerde reservoirs en speciale recipiënten.

Tenslotte stelt de Commissie voor aan aangemeerde schepen geleverde walstroom vrij te stellen 
en de lidstaten te verplichten de huidige belastingvrijstelling van in de lucht- of zeevaart 
gebruikte brandstof te handhaven. Wat de binnenwateren betreft, stelt de Commissie voor de 
huidige voorschriften te handhaven waardoor de lidstaten worden gemachtigd volledige of 
gedeeltelijke vrijstelling te verlenen of de hoogte van de belasting te verlagen.

AMENDEMENTEN

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het is noodzakelijk ervoor te zorgen dat 
de interne markt goed blijft functioneren in 
een context van nieuwe eisen met 
betrekking tot beperking van de 
klimaatverandering, gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen en 
energiebesparing, zoals bevestigd door de 
conclusies van het Voorzitterschap van de 
Europese Raad van 8-9 maart 2007 en van 
11-12 december 2008.

(2) Het is noodzakelijk ervoor te zorgen dat 
de interne markt goed blijft functioneren in 
een context van nieuwe eisen met 
betrekking tot beperking van de 
klimaatverandering, gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen en 
energiebesparing, zoals bevestigd door de 
conclusies van het Voorzitterschap van de 
Europese Raad van 8-9 maart 2007 en van 
11-12 december 2008. Daarom moet 
ervoor gezorgd worden dat in deze 
richtlijn de energiebronnen consequent 
behandeld worden om echt gelijke 
voorwaarden te scheppen voor de 
energieconsumenten, ongeacht de 
energiebronnen die zij gebruiken.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De belasting op energieproducten 
moet op een technologieneutrale manier 
aangepakt worden om nieuwe 
technologieën de kans te geven zich te 
ontwikkelen.

Motivering

Het beleid van de Commissie moet helemaal technologieneutraal zijn om nieuwe technologieën 
de kans te geven zich te ontwikkelen. Van de bestaande, kunnen alleen de meest duurzame en 
efficiënte technologieën gehandhaafd worden.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3
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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) In de eerste plaats wordt de 
energiebelasting vastgesteld om de 
consumenten te stimuleren zuiniger met 
energie om te gaan en deze uit schonere 
bronnen te betrekken. 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.

Amendement 4

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, 
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-

(6) Daar een adequaat kader voor de 
belasting van energie moet worden 
opgezet dient elk van die componenten te 
worden berekend op basis van objectieve 
criteria, die gelijke behandeling van 
verschillende energiebronnen mogelijk 
maken. Voor CO2-gerelateerde belasting 
moet naar de door het gebruik van elk 
betrokken energieproduct veroorzaakte 
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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 
referentiewaarden voor biomassa of van 
biomassa gemaakte producten enkel te 
gelden voor zover aan deze criteria is 
voldaan.

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[18]. 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 
referentiewaarden voor biomassa of van 
biomassa gemaakte producten enkel te 
gelden voorzover aan deze criteria is 
voldaan.

Amendement 5
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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) 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. 
De Commissie moet dit onderscheid 
tussen commercieel en niet-commercieel 
gebruik analyseren om vervoersbedrijven 
in staat te stellen zich aan te passen aan 
een manier om uit de overgangsperiode te 
komen, indien wordt overwogen om na 
een adequate effectbeoordeling een eind 
te maken aan dit onderscheid. 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.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Artikel 5 van Richtlijn 2003/96/EG 
staat de toepassing van gedifferentieerde 
belastingtarieven toe in bepaalde gevallen. 
Om echter de consistentie van het CO2-
prijssignaal te verzekeren, moet de 
mogelijkheid voor de lidstaten om 
nationale tarieven te differentiëren tot de 
algemene energieverbruikbelasting worden 
beperkt. Bovendien is de mogelijkheid om 
een lager belastingniveau op door taxi's 
gebruikte motorbrandstof toe te passen 

(15) Artikel 5 van Richtlijn 2003/96/EG 
staat de toepassing van gedifferentieerde 
belastingtarieven toe in bepaalde gevallen. 
Om echter de consistentie van het CO2-
prijssignaal te verzekeren, moet de 
mogelijkheid voor de lidstaten om 
nationale tarieven te differentiëren tot de 
algemene energieverbruikbelasting worden 
beperkt.
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niet langer verenigbaar met de 
doelstelling van het voeren van een beleid 
ter bevordering van alternatieve 
brandstoffen en energiedragers en het 
gebruik van schonere voertuigen in het 
stedelijk vervoer en moet deze derhalve 
worden geschrapt.

Motivering

Taxi's moeten worden beschouwd als openbaarvervoermiddelen die bijdragen tot minder 
verkeersopstoppingen. Daarom moeten zij blijven profiteren van vrijstellingen met betrekking tot 
brandstof.

Amendement 7

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 
is een schoner alternatief voorhanden in de 
vorm van walstroom, maar die wordt 
belast. 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) Richtlijn 2003/96/EG verplicht de 
lidstaten 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 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, 
totdat op dit gebied een meer omvattend 
kader wordt vastgesteld, het gebruik van 
walstroom door schepen op hun ligplaats in 
een zee- of binnenhaven van 
energiebelasting vrijstellen. Bovendien zou 
het voor schepen op hun ligplaats in een 
haven waar het mogelijk is om walstroom 
te gebruiken, niet meer toegestaan moeten 
zijn om elektriciteit te produceren. 
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Motivering

Dit verbod om op de ligplaats elektriciteit te produceren door middel van aan boord opgeslagen 
brandstof, versterkt de door de Commissie beoogde vrijstellingsmaatregelen en zal het mogelijk 
maken de vervuiling in de havens te verminderen.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Om het gebruik van de 
binnenwateren te bevorderen, moeten de 
lidstaten daarop ook in de toekomst een 
gunstige belastingbehandeling van 
toepassing kunnen verklaren.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 ter) Op transportvlak dienen gelijke 
mededingingsvoorwaarden tussen de 
verschillende soorten vervoer te worden 
gecreëerd. De verplichting om 
brandstofgebruik in bepaalde sectoren vrij 
te stellen moet worden afgebouwd. Om de 
concurrentiepositie van Europese 
bedrijven en industrieën te vrijwaren, 
moet dit in internationaal overleg 
gebeuren.

Motivering

De huidige verplichting om bepaalde soorten vervoer vrij te stellen, strookt niet met het principe 
van een open en eerlijke Europese transportmarkt. Belangrijk is wel om er voor te zorgen dat de 
concurrentiepositie van onze bedrijven niet verslechtert ten opzichte van internationale 
bedrijven.

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De lidstaten die een systeem van 
wegenbelasting invoeren voor voertuigen 
of vrachtwagencombinaties die uitsluitend 
bestemd zijn voor het vervoer van 
goederen over de weg belasten de voor 
deze voertuigen gebruikte motorbrandstof 
uitsluitend op basis van de algemene 
waarden voor het energieverbruik in tabel 
A van bijlage I.

Motivering

Het eurovignet richt zich op het internaliseren van externe kosten, mede ter dekking van de 
kosten van door het goederenvervoer over de weg veroorzaakte vervuiling. Door dit amendement 
wordt dubbele belasting van de vervuiling door het goederenvervoer over de weg vermeden.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 5 - streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de volgende vormen van gebruik: 
plaatselijk openbaar personenvervoer 
(exclusief taxi's), afvalinzameling, 
strijdkrachten en overheidsadministraties, 
gehandicapten, ziekenauto's;"

– voor de volgende vormen van gebruik: 
plaatselijk openbaar personenvervoer, 
afvalinzameling, strijdkrachten en 
overheidsadministraties, gehandicapten, 
ziekenauto's,

Motivering

Taxi's moeten worden beschouwd als openbaarvervoermiddelen die bijdragen tot minder 
verkeersopstoppingen. Daarom moeten zij blijven profiteren van vrijstellingen met betrekking tot 
brandstof.

Amendement 12

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

Met ingang van 1 januari 2013, vanaf 1 
januari 2015 en vanaf 1 januari 2018 
worden de minimumbelastingniveaus voor 
motorbrandstoffen vastgesteld zoals 
beschreven in bijlage I.A.

1. Met ingang van 1 januari 2013, vanaf 1 
januari 2015 en vanaf 1 januari 2018 
worden de minimumbelastingniveaus voor 
motorbrandstoffen vastgesteld zoals 
beschreven in bijlage I.A.

2. De lidstaten mogen tijdens een 
overeenkomstig artikel 29 te beoordelen 
overgangsperiode onderscheid maken 
tussen commercieel en niet-commercieel 
gebruik van diesel gebruikt voor 
voortbeweging, op voorwaarde dat de 
communautaire 
minimumbelastingniveaus gerespecteerd 
worden en het belastingniveau voor 
commerciële diesel gebruikt voor 
voortbeweging niet onder het geldende 
nationale belastingniveau overeenkomstig 
lid 1 daalt, onverminderd in deze richtlijn 
bepaalde afwijkingen voor dit gebruik.
3. Onder commerciële diesel gebruikt voor 
voortbeweging wordt verstaan diesel 
gebruikt voor voortbeweging voor 
onderstaande doeleinden:
a) beroepsgoederenvervoer met een 
motorvoertuig of een samenstel van 
voertuigen dat uitsluitend bestemd is voor 
het goederenvervoer over de weg met een 
maximum toegelaten gewicht van 7,5 ton 
of meer;
b)het vervoer van personen, in lijndienst 
of incidenteel, met een motorvoertuig van 
de categorieën M2 en M3 zoals 
omschreven in Richtlijn 2007/46/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 5 
september 2007 tot vaststelling van een 
kader voor de goedkeuring van 
motorvoertuigen en aanhangwagens 
daarvan en van systemen, onderdelen en 
technische eenheden die voor dergelijke 
voertuigen zijn bestemd1.
_____________
1 PB L 263 van 9.10.2007, blz. 1.

Amendement 13
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11 – letter a – punt iii
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 14 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) tot 31 december 2020, elektriciteit die 
rechtstreeks wordt geleverd aan schepen op 
hun ligplaats in een haven."

e) elektriciteit die rechtstreeks wordt 
geleverd aan schepen op hun ligplaats in 
een zee- of binnenhaven.

Motivering

Voor deze vrijstelling dient geen termijn te worden gehanteerd, willen we komen tot een 
aanmerkelijke vermindering van de uitstoot van CO2, zwavel en andere stoffen die een gevaar 
vormen voor de menselijke gezondheid in havengebieden. Om deze initiatieven te bevorderen 
onder de havenautoriteiten en breder toe te kunnen passen, dient een gunstiger 
belastingbehandeling te worden toegestaan.

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-i) letter e wordt als volgt gewijzigd:
e) energieproducten en elektriciteit die 
worden gebruikt voor het vervoer van 
goederen en personen per spoor, metro, 
tram, trolleybus en met elektrische bussen 
dan wel bussen die op aardgas en lpg 
rijden;

Motivering

Met dit amendement wordt de tekst van Richtlijn 2003/96 aangepast door toevoeging van 
elektrische bussen dan wel bussen die op aardgas of lpg rijden. De lidstaten moeten tevens meer 
mogelijkheden bieden om voor vervoer per spoor, metro en tram en voor vervoer met 
stadsbussen met een lage uitstoot van NOx en deeltjes die zeer schadelijk zijn voor de 
gezondheid van de mens in stedelijke milieus belastingvrijstellingen in te voeren.

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie Bevoegdheidsdelegatie

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

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend gedelegeerde handelingen vast te 
stellen in overeenstemming met artikel 27 
bis voor wat betreft de belasting van 
energieproducten en elektriciteit.

2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, stelt zij de 
Raad daarvan in kennis.
3. De bevoegdheid tot vaststelling van 
gedelegeerde handelingen wordt aan de 
Commissie verleend onder de in de 
artikelen 27 bis en 27 ter gestelde 
voorwaarden.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 20
Richtlijn 2003/96/EG
Artikelen 27 bis t/mt 27 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

1. De in artikel 2, lid 5, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door de Raad worden ingetrokken.

(1) Aan de Commissie wordt de 
bevoegdheid verleend om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen in 
overeenstemming met dit artikel.

2. Voor zover de Raad een interne 
procedure over een besluit tot intrekking 
van de bevoegdheidsdelegatie is 
begonnen, streeft hij ernaar de Commissie 
binnen een redelijke termijn voordat het 
definitieve besluit wordt genomen, 
hiervan op de hoogte te brengen onder 
vermelding van de gedelegeerde 
bevoegdheden die mogelijk worden 
ingetrokken en de eventuele redenen 
daarvoor.

(2) De in artikel 27 genoemde 
bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt verleend 
aan de Commissie voor onbepaalde tijd, 
vanaf …*

3. Het besluit tot intrekking maakt een 
einde aan de delegatie van de 

(3) De in artikel 27 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
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bevoegdheden die in het besluit worden 
vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk in 
werking of op een latere datum die in het 
besluit wordt vermeld. Het laat de 
geldigheid van de reeds in werking zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet. Het 
wordt bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken. Een besluit tot 
intrekking maakt een einde aan de 
delegatie van de bevoegdheden die in het 
besluit worden vermeld. Het besluit treedt 
in werking op de dag na bekendmaking in 
het Publicatieblad van de Europese Unie 
of op een latere datum die in het besluit 
wordt vermeld. Het laat de geldigheid van 
de reeds in werking zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet.
(4) Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, stelt zij de 
Raad en het Europees Parlement daarvan 
gelijktijdig in kennis.
(5) Een op grond van artikel 27 
aangenomen gedelegeerde handeling 
treedt slechts in werking indien binnen 
een termijn van twee maanden na de 
datum van kennisgeving noch het 
Europees Parlement, noch de Raad 
bezwaar heeft gemaakt, of indien het 
Europees Parlement en de Raad de 
Commissie voor het verstrijken van deze 
termijn te kennen geven geen bezwaar te 
zullen maken. De betreffende termijn kan 
op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad met twee maanden worden 
verlengd.
_________________
 PB: Datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn invoegen.

Artikel 27 ter
Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen
1. De Raad kan binnen een termijn van 
[drie] maanden na de datum van 
kennisgeving bezwaar maken tegen de 
gedelegeerde handeling. 
2. Indien bij het verstrijken van deze 
termijn de Raad geen bezwaar heeft 
gemaakt tegen de gedelegeerde handeling, 
wordt deze bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie en 
treedt zij in werking op de daarin 
vermelde datum.
Indien de Raad de Commissie heeft 
medegedeeld voornemens te zijn om geen 
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bezwaar te maken, kan de gedelegeerde 
handeling voor het verstrijken van de 
termijn worden bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie en 
in werking treden.
3. Indien de Raad bezwaar maakt tegen 
een gedelegeerde handeling, treedt deze 
niet in werking. De Raad vermeldt de 
redenen voor het bezwaar maken tegen de 
gedelegeerde handeling.

Artikel 27 quater
Informatie aan het Europees Parlement

De Commissie stelt het Europees 
Parlement in kennis van de door haar 
vastgestelde gedelegeerde handelingen, de 
mogelijke bezwaren die daartegen worden 
gemaakt of de intrekking van de 
bevoegdheidsdelegatie door de Raad.

Amendement 17

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

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 een verslag 
over de toepassing van deze richtlijn en, in 
voorkomend geval, een voorstel voor de 
wijziging ervan voor. 

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 

In het verslag van de Commissie worden 
onder meer het niveau van belasting van 
energieproducten en elektriciteit dat door 
de lidstaten landelijk en/of regionaal 
wordt gehanteerd, het minimumniveau van 
CO2-gerelateerde belasting, het effect van 
innovatie en de technologische 
ontwikkelingen, met name ten aanzien van 
energie-efficiëntie, het onderscheid tussen 
commercieel en niet-commercieel gebruik 
van diesel voor voortbeweging en de 
vooruitzichten om hieraan een halt toe te 
roepen, het gebruik van elektriciteit in het 
vervoer en de rechtvaardiging voor de 
vrijstellingen en verlagingen die in deze 
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bredere doelstellingen van het Verdrag. richtlijn zijn neergelegd, waaronder voor 
brandstof die voor de lucht- en zeevaart 
wordt gebruikt, onderzocht. Dit verslag 
dient eveneens een overzicht te bevatten 
van de bestaande belastingbepalingen in 
bilaterale overeenkomsten inzake 
luchtdiensten. 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 eerste verslag zal worden 
beoordeeld of het noodzakelijk is om de 
vrijstelling volgens artikel 14, lid 1, letters 
b) en c) voor energieproducten die worden 
geleverd voor gebruik als brandstof voor 
luchtvaart en de vaart op communautaire 
wateren op te heffen in het geval er 
binnen de IMO of de ICAO dan wel in 
samenhang met de kaderconventie van de 
VN over klimaatverandering een akkoord 
wordt bereikt om maatregelen ter 
vermindering van de CO2-uitstoot aan de 
lucht- en zeevaartsector op te leggen.
In geval vooruitgang op internationaal 
niveau uitblijft, zal de Commissie 
wetgevingsvoorstellen voorleggen ter 
verlaging van de CO2-uitstoot in beide 
sectoren, daarbij rekening houdend met 
het risico van koolstoflekkage en het 
concurrentievermogen van de sectoren.

Motivering

Het is belangrijk dat elk besluit met betrekking tot de zee- en luchtvaartsector op internationaal 
niveau wordt genomen, ten einde concurrentieverstoringen en het risico van koolstoflekkage te 
voorkomen. De Commissie wordt dringend verzocht alles in het werk te stellen om tot een 
internationale overeenkomst te komen, maar adequate wettelijke maatregelen voor te stellen 
ingeval er geen akkoord tot stand komt.
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