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_____________________________________________________________ 

 

Tarkistus 1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Neuvoston direktiivin 2003/96/EY 

tarkoituksena oli varmistaa 

sisämarkkinoiden moitteeton toiminta 

energiatuotteiden ja sähkön verotuksen 

osalta. Perussopimuksen 6 artiklan 

mukaisesti ympäristönsuojeluvaatimukset 

on sisällytetty kyseisen direktiivin 

velvoitteisiin ottaen erityisesti huomioon 

Kioton pöytäkirja. 

(1) Neuvoston direktiivin 2003/96/EY 

tarkoituksena oli varmistaa 

sisämarkkinoiden moitteeton toiminta 

energiatuotteiden ja sähkön verotuksen 

osalta. Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 11 artiklan mukaisesti 

ympäristönsuojeluvaatimukset on 

sisällytetty kyseisen direktiivin 

velvoitteisiin ottaen erityisesti huomioon 

Kioton pöytäkirja. On tärkeää varmistaa 

mainitun sopimuksen 9 artiklan 

mukaisesti, että ihmisten terveyden 

suojelu otetaan riittävästi huomioon 

esimerkiksi ilman saasteiden yhteydessä. 
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Tarkistus 2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Ei riitä, että niin laajassa ja 

merkittävässä asiakokonaisuudessa kuin 

energiaverotus unionissa otetaan 

huomioon vain ilmasto- ja 

ympäristöpolitiikan sanelemat 

vaatimukset, niin tärkeitä kuin ne ovatkin. 

Unionille energia- ja teollisuuspolitiikan 

tavoitteet ovat yhtä lailla tärkeitä. Jotta 

energian sisämarkkinat toimisivat 

asianmukaisesti ja tehokkaasti, kaikkia 

tähän alaan liittyviä unionin aloitteita ja 

lainsäädäntöä on koordinoitava jatkuvasti 

ja huolellisesti. Direktiiviin 2003/96/EY 

tehtävien tarkistusten olisi oltava 

yhteensopivia muiden energiaan liittyvien 

toimintalinjojen kanssa, ja nämä 

toimintalinjat olisi lisäksi mukautettava 

asianmukaisella tavalla 

energiaverotuksen kehykseen. Erityisesti 

kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 

kaupan järjestelmän toteuttamisesta 

yhteisössä 13 päivänä lokakuuta 2003 

annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2003/87/EY
1
 

mukaisen unionin 

päästökauppajärjestelmän olemassa 

olevat ongelmat olisi ratkaistava 

päättäväisesti, jotta järjestelmä voi toimia 

tehokkaasti. Johdonmukaisuuden puute 

haittaisi unionin älykkään, kestävän ja 

osallistavan kasvun pitkän aikavälin 

tavoitteiden toteuttamista. 

 ______________ 

 
1
 EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32. 
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Tarkistus 3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti 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 parhaalla 

mahdollisella tavalla tässä uudessa 

ympäristössä. Näin ollen olisi 

varmistettava direktiivin 2003/96/EY 

mukainen energialähteiden 

yhdenmukainen kohtelu, jotta energian 

kuluttajilla olisi aidosti yhtäläiset 

mahdollisuudet käytetystä 

energialähteestä riippumatta. 

Tarkistus 4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Energiatuotteiden verotus olisi 

toteutettava teknologiasta 

riippumattomalla tavalla, jotta uudet 

teknologiat voisivat kehittyä. 

Tarkistus 5 

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 

(3) Hiilidioksidipäästöihin perustuva 

verotus on yleensä jäsenvaltioille 

kustannustehokas tapa saada aikaan 

jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää 

kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön 

kasvihuonekaasupäästöjen 
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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. 

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  

direktiivin 2003/87/EY mukaisen unionin 

järjestelmän soveltamisalaan. 

Hiilidioksidiperusteisen verotuksen 

nykyinen ja potentiaalinen asema 

huomioon ottaen sisämarkkinoiden 

moitteeton toiminta edellyttää tästä 

verotuksesta annettavia yhteisiä sääntöjä. 

Perustelu 

Joissakin jäsenvaltioissa on jo otettu käyttöön hyvin toimivia ja kustannustehokkaita 

hiilidioksidiperusteisia verojärjestelmiä. 

Tarkistus 6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) Energiaveroa ei saisi periä jätteiden 

energiahyödyntämisestä eikä etenkään 

jätteiden käytöstä vaihtoehtoisena 

polttoaineena, koska jätteistä 19 päivänä 

marraskuuta 2008 annetulla Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivillä 

2008/98/EY
1
 pyritään siihen, että jätteiden 

tuottajat ja jätteiden haltijat 

loppukäsittelevät jätteen mahdollisimman 

energiatehokkaasti ja luonnonvaroja 

säästäen, ja siinä asetetaan jätteen 

hyödyntäminen jätteen loppukäsittelyn 

edelle. 

 ______________ 

 1
 EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3. 
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Tarkistus 7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 b) Jäsenvaltioiden olisi myös 

säilytettävä oikeus soveltaa nollaverotusta 

maataloudessa, puutarhaviljelyssä, 

kalanviljelyssä ja metsänhoidossa 

käytettävien energiatuotteiden ja sähkön 

kulutukseen yleisessä 

energiankulutusverotuksessa. 

Tarkistus 8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Siksi olisi säädettävä, että 

energiaverotus muodostuu kahdesta 

osiosta, hiilidioksidiperusteisista veroista ja 

yleisistä energiankulutusveroista. Jotta 

energiaverotus saadaan sopeutettua 

direktiivin 2003/87/EY mukaiseen unionin 

järjestelmään, jäsenvaltioilta olisi 

vaadittava näiden kahden osion selkeää 

eriyttämistä. Näin mahdollistetaan myös 

erillinen kohtelu polttoaineille, jotka ovat 

biomassaa tai jotka on tehty biomassasta. 

(5) Siksi olisi säädettävä, että 

energiaverotus muodostuu kahdesta 

osiosta, hiilidioksidiperusteisista veroista ja 

yleisistä energiankulutusveroista. Jotta 

energiaverotus saadaan sopeutettua 

direktiivin 2003/87/EY mukaiseen unionin 

järjestelmään, jäsenvaltioilta olisi 

vaadittava näiden kahden osion selkeää 

eriyttämistä. Näin mahdollistetaan myös 

erillinen kohtelu polttoaineille, jotka ovat 

biomassaa tai jotka on tehty biomassasta, 

ja otetaan huomioon niistä saatavat edut 

halpana ja kasvihuonekaasupäästöjen 

kannalta lähes neutraalina 

energialähteenä, jos ne täyttävät 

uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 

energian käytön edistämisestä 23 päivänä 

huhtikuuta 2009 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2009/28/EY
1
 17 artiklan mukaiset 

kestävyyskriteerit. Komission olisi 

annettava Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle kertomus, jossa tarkastellaan, 

olisiko hiilidioksidipäästöjen lisäksi myös 

muiden haitallisten kaasujen päästöt 

otettava huomioon ihmisten terveyden 

suojelemiseksi. 
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 ______________ 

 
1
 EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16. 

Tarkistus 9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Molemmat osiot 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 

(6) Molemmat osiot olisi laskettava 

objektiivisten perusteiden mukaan, jotta eri 

energialähteiden kohtelu on yhtäläistä. 

Hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa 

olisi otettava huomioon kyseisen 

energiatuotteen käytöstä johtuvat 

hiilidioksidipäästöt käyttäen 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  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. 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 
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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. 

sovellettava ainoastaan siinä tapauksessa, 

että nämä kriteerit täyttyvät. Heti kun 

direktiivin 2009/28/EY nojalla on säädetty 

muiden biomassasta valmistettujen 

tuotteiden kuin biopolttoaineiden ja 

bionesteiden kestävyyskriteerit, näitä 

erityisiä viitearvoja olisi sovellettava 

muihin biomassasta valmistettuihin 

tuotteisiin kuin biopolttoaineisiin ja 

bionesteisiin ainoastaan siinä 

tapauksessa, että ne ovat uusien 

kestävyyskriteerien mukaisia. 

Tarkistus 10 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Hiilidioksidiperusteinen verotus olisi 

mukautettava direktiiviin 2003/87/EY, 

jotta se täydentäisi direktiiviä tehokkaasti. 

Tätä verotusta olisi sovellettava 

hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 

energiatuotteiden kaikkiin 

käyttötarkoituksiin, myös muuhun kuin 

lämmitykseen, direktiivissä tarkoitetuissa 

laitoksissa, jotka eivät kuulu kyseisen 

direktiivin mukaiseen 

päästökauppajärjestelmään. Koska 

molempien välineiden kumulatiivinen 

käyttö ei kuitenkaan mahdollistaisi yksin 

päästökauppajärjestelmässä kaiken 

kaikkiaan saavutettuja vähennyksiä 

ylittäviä päästövähennyksiä vaan 

ainoastaan kasvattaisi näiden vähennysten 

kokonaiskustannuksia, 

hiilidioksidiperusteista verotusta ei tulisi 

soveltaa unionin järjestelmään kuuluvien 

laitosten kulutukseen. 

(7) Hiilidioksidiperusteinen verotus olisi 

mukautettava direktiiviin 2003/87/EY, 

jotta se täydentäisi direktiiviä tehokkaasti. 

Tätä verotusta olisi sovellettava 

hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 

energiatuotteiden kaikkiin 

käyttötarkoituksiin, myös muuhun kuin 

lämmitykseen, direktiivissä tarkoitetuissa 

laitoksissa, jotka eivät kuulu kyseisen 

direktiivin mukaiseen 

päästökauppajärjestelmään. Koska 

molempien välineiden kumulatiivinen 

käyttö ei kuitenkaan mahdollistaisi yksin 

päästökauppajärjestelmässä kaiken 

kaikkiaan saavutettuja vähennyksiä 

ylittäviä päästövähennyksiä vaan 

ainoastaan kasvattaisi näiden vähennysten 

kokonaiskustannuksia, 

hiilidioksidiperusteista verotusta ei saa 

soveltaa unionin järjestelmään kuuluvien 

laitosten suoraan tai välilliseen 

kulutukseen. Kaksinkertainen taakka 

kaksinkertaisen verotuksen ja 

kaksinkertaisen sääntelyn muodossa 

johtaisi kilpailun vääristymiseen, ja se on 

estettävä. 
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Tarkistus 11 

Ehdotus direktiiviksi 

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 samoja 

vähimmäisverotasoja. Kun yhtäläisistä 

vähimmäisverotasoista on säädetty, 

jäsenvaltioiden olisi myös verotuksen 

neutraliteetin vuoksi varmistettava 

yhtäläiset kansallisen verotuksen 

vähimmäistasot kaikille kyseisille 

tuotteille. Tarvittaessa voitaisiin säätää 

jäsenvaltioiden ominaispiirteet 

asianmukaisesti huomioon ottavista 

siirtymäkausista näiden tasojen 

yhtäläistämistä varten. 

Tarkistus 12 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Olisi varmistettava, että verotuksen 

vähimmäistasot ovat sellaiset, että toivottu 

vaikutus säilyy. Koska 

hiilidioksidiperusteisella verotuksella 

täydennetään direktiiviä 2003/87/EY, 

päästöoikeuksien markkinahintaa olisi 

seurattava tiiviisti komission 

säännöllisesti tekemän direktiivin 

tarkistuksen yhteydessä. Yleisen 

energiankulutusverotuksen 

vähimmäisverotasoja olisi säännöllisin 

väliajoin automaattisesti mukautettava 

niiden todellisen arvon kehityksen 

huomioon ottamiseksi, jotta verokantojen 

nykyinen yhdenmukaistamistaso säilyy. 

Energian ja elintarvikkeiden hintojen 

vaihtelusta johtuvan epävakaisuuden 

vähentämiseksi mukautuksen olisi 

perustuttava Eurostatin julkaisemaan 

(11) Olisi varmistettava, että verotuksen 

vähimmäistasot ovat sellaiset, että toivottu 

vaikutus säilyy. Tätä varten yleisen 

energiankulutusverotuksen 

vähimmäistasoja olisi tarkasteltava 

säännöllisin väliajoin. 
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EU:n laajuiseen yhdenmukaistettuun 

kuluttajahintaindeksiin, josta on poistettu 

energian ja jalostamattomien 

elintarvikkeiden vaikutus. 

Tarkistus 13 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 a) Kun otetaan huomioon 

monitahoiset vaatimukset, jotka uuden 

järjestelmän kahden osion, 

energiaverotuksen ja 

hiilidioksidiperusteisen verotuksen, on 

tarkoitus täyttää, olisi laadittava kaikilla 

tasoilla selkeitä sääntöjä, jotka ovat 

kaikkien kuluttajien etujen mukaisesti 

avoimia ja helposti ymmärrettäviä, jotta 

taataan järjestelmän moitteeton 

hallinnointi. 

Tarkistus 14 

Ehdotus direktiiviksi 

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 

mukauttamaan bensiiniin sovellettavaan 

vähimmäisverotasoon. On tarpeen 

täydentää tätä mukautusta ja siirtyä 

asteittain tilanteeseen, jossa 

dieselpolttoaineen ja bensiinin verotasot 

ovat samat. 

Poistetaan. 
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Tarkistus 15 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (12 a) Uuden verorakenteen 

täytäntöönpano edellyttää 

dieselpolttoöljyn verokannan nostamista 

samalle tasolle kuin bensiinin. Tämä 

saattaa kyseenalaistaa sekä unionin 

autoteollisuuden päätöksen keskittyä 

puhtaisiin, energiatehokkaisiin 

perinteisiin polttomoottoreihin että 

unionin hiilidioksidipäästöjen 

vähentämistavoitteet, sillä asetetut 

hiilidioksidin raja-arvot voidaan 

saavuttaa ainoastaan, jos dieselpolttoöljy 

on käyttövoimana riittävässä määrässä 

tieliikenteen ajoneuvoista. Olisi 

toteutettava asianmukaisia joustavia 

toimenpiteitä, jotta varmistetaan, ettei 

vaaranneta autoalan kilpailukykyä eikä 

hiilidioksidipäästöjen 

vähentämisstrategian toteutusta kyseisellä 

alalla. Myyntiveroja, rekisteröintiveroja ja 

vuotuisia käyttöveroja olisi 

yhdenmukaistettava ja lähtökohtaisesti 

niitä olisi määrättävä ainoastaan 

ajoneuvon hiilidioksidipäästöjen 

perusteella. 

Tarkistus 16 

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. 

(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. Jotta 
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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. 

kuljetusliikkeille annetaan mahdollisuus 

sopeutua uusiin sääntöihin, olisi 

säädettävä vuonna 2025 päättyvästä 

siirtymäkaudesta. 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 Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

laajempien tavoitteiden kanssa. Se olisi 

siksi poistettava. 

Tarkistus 17 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Hiilidioksidiperusteisen verotuksen 

mahdollisia kustannusvaikutuksia 

sellaisilla toimialoilla tai toimialojen osilla, 

jotka ovat alttiita direktiivin 2003/87/EY 

10 a artiklan 13 kohdassa tarkoitetulle 

merkittävälle hiilivuotoriskille, on tarpeen 

rajoittaa. Sen vuoksi on aiheellista säätää 

vastaavista siirtymätoimenpiteistä, joiden 

olisi kuitenkin myös säilytettävä 

hiilidioksidiperusteisen verotuksen 

tehokkuus ympäristön kannalta. 

(14) Verotuksen uuden rakenteen 

mahdollisia kustannusvaikutuksia 

sellaisilla toimialoilla tai toimialojen osilla, 

jotka ovat alttiita merkittävälle 

hiilivuotoriskille, on tarpeen rajoittaa. Sen 

vuoksi on aiheellista säätää vastaavista 

toimenpiteistä, joiden olisi kuitenkin myös 

säilytettävä hiilidioksidiperusteisen 

verotuksen tehokkuus ympäristön kannalta. 

Tarkistus 18 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (14 a) Energiaverotuksen uudistuksessa 

olisi varmistettava, että direktiivin 

2003/87/EY mukaisen 

päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle 

jääville aloille ei aiheudu haittaa tähän 

järjestelmään kuuluviin aloihin nähden. 
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Tarkistus 19 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Direktiivin 2003/96/EY 5 artikla 

mahdollistaa eriytettyjen verokantojen 

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. 

(15) Direktiivin 2003/96/EY 5 artikla 

mahdollistaa eriytettyjen verokantojen 

soveltamisen tietyissä tapauksissa. 

Hiilidioksidin hintasignaalin 

johdonmukaisuuden varmistamiseksi 

jäsenvaltioiden mahdollisuus eriyttää 

kansalliset verokannat olisi kuitenkin 

rajoitettava yleisiin 

energiankulutusveroihin. Mahdollisuus 

soveltaa alhaisempaa verotasoa taksien 

käyttämään öljypohjaiseen 

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. 

Perustelu 

Maakaasu/biometaani on vaihtoehto öljystä saataville polttoaineille ja se aiheuttaa harvinaisen 

vähän myrkyllisten tai karsinogeenisten aineiden päästöjä, ei juuri lainkaan hiukkaspäästöjä, ei 

reaktiivisten hiilivetyjen päästöjä, tavallista vähemmän NOx-päästöjä sekä tavallista 

vähemmän melua, minkä ansiosta se on ihanteellinen moottoripolttoaine kaupunkialueilla. 

Tulevia liikenteen polttoaineita käsittelevän asiantuntijaryhmän 25. tammikuuta 2011 

esittämässä kertomuksessa todetaan, että metaania pitäisi tukea yhtenä tärkeimmistä 

vaihtoehtoisista polttoaineista kaupunkiliikenteessä. 

Tarkistus 20 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (16 a) Koska sähkö- ja 

hybridiajoneuvojen käyttöönotto on 

keskeisellä sijalla vähennettäessä 

liikenteen riippuvuutta uusiutumattomista 

polttoainelähteistä, jäsenvaltioiden olisi 

voitava soveltaa rajoitetun ajan 
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vapautusta tai alhaisempaa verotasoa 

tällaisten ajoneuvojen lataamiseen 

käytettävään sähköön. 

Perustelu 

Sähköistäminen on tärkeä tekijä prosessissa, jossa liikenteestä tehdään kestävää. Koska näiden 

ajoneuvojen päästöjen kokonaisvaikutus liittyy läheisesti ladattavan sähkön puhtauteen, ne 

eivät ole välttämättä ympäristöystävällisiä kaikissa jäsenvaltioissa lyhyellä aikavälillä. Pitkällä 

aikavälillä nämä erittäin tehokkaat teknologiat avaavat kuitenkin tietä todella kestävien 

liikennejärjestelmien kehittämiselle. 

Tarkistus 21 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Kotitalouksia ja 

hyväntekeväisyysjärjestöjä hyödyttävät 

vapautukset tai alennukset voivat olla osa 

jäsenvaltion määrittelemiä sosiaalisia 

toimenpiteitä. Tällaisten vapautusten tai 

alennusten soveltamismahdollisuus olisi 

energialähteiden yhtäläisen kohtelun 

vuoksi laajennettava koskemaan kaikkia 

lämmityspolttoöljynä ja sähkönä 

käytettäviin energiatuotteisiin. Sen 

varmistamiseksi, että niiden vaikutus jää 

sisämarkkinoilla rajalliseksi, tällaisia 

vapautuksia ja alennuksia olisi 

sovellettava ainoastaan muuhun kuin 

yritystoimintaan. 

(17) Kotitalouksia ja 

hyväntekeväisyysjärjestöjä hyödyttävät 

vapautukset tai alennukset estävät oikean 

hintasignaalin antamisen, jolloin 

menetetään tärkeä keino kannustaa 

energialaskujen ja energiankulutuksen 

vähentämiseen. Direktiivin 2003/96/EY 

mukainen tällaisten vapautusten tai 

alennusten soveltamismahdollisuus olisi 

näin ollen poistettava pitkän 

siirtymäkauden jälkeen. Jäsenvaltioissa, 

joissa tämä vaikuttaa energiahintoihin, 

pienituloisia kotitalouksia ja 

hyväntekeväisyysjärjestöjä olisi 

vastaavasti tuettava kestävillä ja kattavilla 

sosiaalisilla toimenpiteillä. 

Tarkistus 22 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Liikennepolttoaineina käytettävien 

nestekaasun ja maakaasun kohdalla 

yleisten energiankulutusverojen 

alhaisemman vähimmäisverotason 

soveltaminen tai mahdollisuus näiden 

energiatuotteiden vapauttamiseen verosta 

ei enää ole perusteltua erityisesti, kun 

(18) Liikennepolttoaineina käytettävien 

nestekaasun ja maakaasun kohdalla 

yleisten energiankulutusverojen 

alhaisemman vähimmäisverotason 

soveltaminen tai mahdollisuus näiden 

energiatuotteiden vapauttamiseen verosta 

ei ole perusteltua pitkällä aikavälillä, ja 
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otetaan huomioon tarve kasvattaa 

uusiutuvien energialähteiden 

markkinaosuutta, ja siitä pitäisi siksi 

luopua keskipitkällä aikavälillä. 

siitä olisi siksi luovuttava erityisesti kun 

otetaan huomioon tarve kasvattaa 

uusiutuvien energialähteiden 

markkinaosuutta. Koska nestekaasulla ja 

maakaasulla on vähemmän haitallisia 

ympäristövaikutuksia kuin muilla 

fossiilisilla polttoaineilla ja koska niiden 

jakeluinfrastruktuuria voitaisiin 

hyödyntää uusiutuvien vaihtoehtojen 

käyttöönotossa, veroetuudet olisi 

poistettava käytöstä vaiheittain. 

Tarkistus 23 

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. 

Tämän teknologian kehitystyön ja 

soveltamisen ensimmäisenä kannustimena 

jäsenvaltioiden olisi asiaa koskevan 

kattavamman kehyksen hyväksymiseen 

saakka vapautettava energiaverosta 

maasähkön käyttö satamassa 

ankkuripaikalla olevilla 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. 

(19) Direktiivissä 2003/96/EY velvoitetaan 

jäsenvaltiot vapauttamaan verosta lento- ja 

meriliikenteeseen käytettävä polttoaine, 

kun kyse ei ole huviliikenteestä. Tällaiset 

poikkeukset eivät noudata tavoitetta 

tasapuolisten toimintaedellytysten 

luomisesta kaikille liikennemuodoille. 

Tämän vuoksi ne olisi poistettava 

asteittain. Unionin yritysten ja 

teollisuuden kilpailuaseman 

turvaamiseksi tällainen asteittainen 

poistaminen olisi mieluiten toteutettava 

kansainvälisten neuvottelujen kautta. 

Tässä yhteydessä olisi seurattava tiiviisti 

Kansainvälisen merenkulkujärjestön, 

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön tai 

ilmastonmuutosta koskevan 

Yhdistyneiden kansakuntien 

puitesopimuksen piirissä käytäviä 

keskusteluja hiilidioksidipäästöjen 

vähentämistoimien määräämisestä lento- 

ja meriliikenteen alalla. Mikäli asiassa ei 

edetä kansainvälisellä tasolla, komission 

olisi esitettävä lainsäädäntöehdotuksia 

hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä 

molemmilla aloilla ja otettava tässä 

huomioon hiilivuotoriski ja alan 

kilpailukyky. Tätä verokohtelua olisi 

sovellettava myös sisävesiin. Joissakin 

satamissa on olemassa puhdas 

energiavaihtoehto eli maasähkön käyttö, 
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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 aluksilla. Tätä 

vapautusta olisi sovellettava meri- ja 

sisävesisatamiin 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. 

Tarkistus 24 

Ehdotus direktiiviksi 

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. 

(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, minkä tarkoituksena on 

varmistaa taloudellinen elinkelpoisuus 

näillä aloilla, joiden on jo nyt 

selviydyttävä tiukkojen sosiaalisten sekä 

kasvinsuojeluun ja ympäristöön liittyvien 

vaatimusten aiheuttamista rasitteista 

saamatta niistä riittävää korvausta 

markkinoilta. Tätä vaihtoehtoa 

tarkasteltaessa on silti todettu, että sen 

säilyttäminen olisi yleisen 

energiankulutusverotuksen osalta unionin 

laajempien poliittisten tavoitteiden 

vastaista, jollei siihen kytketä 

vastasuoritusta, jolla varmistetaan 

energiatehokkuuden paraneminen. 

Energiatehokkuutta olisi parannettava 

riittävän pitkällä ajanjaksolla julkisten 

elinten suunnitelmien mukaisesti ja 

niiden valvonnassa. Jäsenvaltioiden olisi 

annettava teknisiä ohjeita näiden alojen 
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toimijoille, jos alennettuihin 

verokantoihin liittyviä täydentäviä 

energiatehokkuusvaatimuksia 

sovelletaan. Hiilidioksidiperusteisessa 

verotuksessa kyseisten alojen kohtelussa 

olisi otettava huomioon hiilidioksidin 

talteenotto- ja varastointikyky sekä 

hiilivuotoriski kullakin toimialalla tai sen 

osalla sekä mahdollinen vaikutus niiden 

tuottavuuteen ja elinkelpoisuuteen. 

Biomassaa tuottavat toimialat, joilla on 

hyvät mahdollisuudet sitoa hiiltä, olisi 

jätettävä soveltamisen ulkopuolelle. On 

olennaista, että alueilla, joilla on 

poikkeuksellinen kyky tuottaa energiaa 

uusiutuvista energialähteistä, 

kannustetaan maatalous- ja 

karjankasvatusalan 

energiariippumattomuutta. 

Tarkistus 25 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21) Tässä direktiivissä käyttöön 

otettavissa yleissäännöissä otetaan 

huomioon sellaisten polttoaineiden 

erityispiirteet, jotka ovat direktiivin 

2009/28/EY 17 artiklassa säädetyt 

kestävyyskriteerit täyttävää biomassaa tai 

tällaisesta biomassasta tehtyjä, sekä 

suhteessa niiden osuuteen 

hiilidioksiditaseessa että niiden 

alhaisempaan energiasisältöön 

kvantitatiivista yksikköä kohden 

kilpaileviin fossiilisiin polttoaineisiin 

verrattuna. Sillä välin olisi varmistettava, 

että näitä säännöksiä sovelletaan 

johdonmukaisesti tässä direktiivissä 

käyttöön otettujen yleissääntöjen kanssa. 

Direktiivin 2009/28/EY 2 artiklan h ja i 

alakohdassa määritellyille biopolttoaineille 

ja bionesteille olisi siksi myönnettävä 

jäsenvaltioiden soveltamia lisäveroetuuksia 

ainoastaan siinä tapauksessa, että ne 

täyttävät kyseisen direktiivin 17 artiklassa 

(21) Tässä direktiivissä käyttöön 

otettavissa yleissäännöissä otetaan 

huomioon sellaisten polttoaineiden 

erityispiirteet, jotka ovat direktiivin 

2009/28/EY 17 artiklassa säädetyt 

kestävyyskriteerit täyttävää biomassaa tai 

tällaisesta biomassasta tehtyjä, sekä 

suhteessa niiden osuuteen 

hiilidioksiditaseessa että niiden 

alhaisempaan energiasisältöön 

kvantitatiivista yksikköä kohden 

kilpaileviin fossiilisiin polttoaineisiin 

verrattuna. Sillä välin olisi varmistettava, 

että näitä säännöksiä sovelletaan 

johdonmukaisesti tässä direktiivissä 

käyttöön otettujen yleissääntöjen kanssa. 

Direktiivin 2009/28/EY 2 artiklan h ja i 

alakohdassa määritellyille biopolttoaineille 

ja bionesteille olisi siksi myönnettävä 

jäsenvaltioiden soveltamia lisäveroetuuksia 

ainoastaan siinä tapauksessa, että ne 

täyttävät kyseisen direktiivin 17 artiklassa 

säädetyt kestävyyskriteerit. Tuossa 



 

 

 PE486.742/ 17 

 FI 

säädetyt kestävyyskriteerit. artiklassa säädetään, että 

kestävyyskriteerejä tiukennetaan vuosina 

2017 ja 2018. Kriteerien täyttämiseksi 

kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksen 

on oltava vähintään 50 prosenttia 1 

päivästä tammikuuta 2017 alkaen. 

Tammikuun 1 päivästä 2018 vähennyksen 

on oltava vähintään 60 prosenttia 

laitoksissa, joissa tuotanto on alkanut 

aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 

Heti kun direktiivin 2009/28/EY nojalla 

on säädetty muiden biomassasta 

valmistettujen tuotteiden kuin 

biopolttoaineiden ja bionesteiden 

kestävyyskriteerit, näille tuotteille olisi 

myönnettävä lisäveroetuuksia, jos ne ovat 

uusien kestävyyskriteerien mukaisia. 

Tarkistus 26 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 28 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(28) Komission olisi laadittava neuvostolle 

joka viides vuosi ja ensimmäisen kerran 

vuoden 2015 loppuun mennessä kertomus 

tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja 

tarkasteltava erityisesti 

hiilidioksidiperusteisen verotuksen 

vähimmäistasoa suhteessa 

päästöoikeuksien 

markkinahintakehitykseen EU:ssa, 

innovoinnin ja teknologisen kehityksen 

vaikutuksiin ja tässä direktiivissä 

säädettyjen verovapautusten ja 

veronalennusten perusteisiin, myös lento- 

ja meriliikenteessä käytettävän 

polttoaineen osalta. Luetteloa sellaisista 

toimialoista tai niiden osista, joiden 

katsotaan olevan alttiita merkittävälle 

hiilivuotoriskille, tarkastellaan 

säännöllisesti uudelleen, jotta etenkin uudet 

käyttöön saatavat tiedot saadaan otetuksi 

huomioon. 

(28) Komission olisi laadittava Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle joka kolmas 

vuosi ja ensimmäisen kerran vuoden 2015 

loppuun mennessä kertomus tämän 

direktiivin täytäntöönpanosta ja 

tarkasteltava erityisesti yleisen 

energiankulutusverotuksen 

vähimmäistasoja, jotta varmistetaan, että 

toivottu vaikutus säilyy, 

hiilidioksidiperusteisen verotuksen 

vähimmäistasoa suhteessa 

päästöoikeuksien 

markkinahintakehitykseen EU:ssa, 

innovoinnin ja teknologisen kehityksen 

vaikutuksiin, muiden haitallisten tai 

mahdollisesti haitallisten päästöjen kuin 

hiilidioksidin vaikutuksiin ja tässä 

direktiivissä säädettyjen verovapautusten ja 

veronalennusten perusteisiin, myös lento- 

ja meriliikenteessä käytettävän 

polttoaineen osalta, sekä tieliikenteessä 

käytettävän biokaasun, maakaasun ja 

nestekaasun käytön kehitykseen. 

Kertomuksessa olisi oltava yhteenveto 

nykyisistä kahdenvälisiin 
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lentoliikennesopimuksiin sisältyvistä 

verotusmääräyksistä. Kertomuksessa olisi 

lisäksi tarkasteltava, millaisia vaikutuksia 

eurooppalaisen autoteollisuuden 

asettamilla teollisuuspoliittisilla 

painopisteillä on ollut. On laadittava 

luettelo sellaisista toimialoista tai niiden 

osista, joiden katsotaan olevan alttiita 

merkittävälle hiilivuotoriskille, ja sitä on 

tarkasteltava säännöllisesti uudelleen, jotta 

etenkin uudet käyttöön saatavat tiedot 

saadaan otetuksi huomioon. 

Perustelu 

Hiilidioksidiperusteisella verolla olisi kauaskantoisia ympäristö- ja veropoliittisia vaikutuksia 

unionissa. Siksi kertomus olisi annettava myös parlamentille. Tämä velvoite täyttää 

tarkoituksensa vain, jos määräaikaa kertomuksen antamiselle lyhennetään. 

Tarkistus 27 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta 

Direktiivi 2003/96/EY 

1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Hiilidioksidiperusteiset verot lasketaan 

euroina hiilidioksidipäästötonnia kohti 

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 liitteessä I olevassa 11 

kohdassa vahvistettuja hiilidioksidin 

oletuspäästökertoimia. Biomassalle ja 

biomassasta tehdyille tuotteille kyseisessä 

päätöksessä täsmennettyjä 

hiilidioksidipäästökertoimia sovelletaan 

direktiivin 2009/28/EY 2 artiklan h ja i 

alakohdassa määriteltyjen 

biopolttoaineiden ja bionesteiden kohdalla 

ainoastaan silloin, kun kyseinen tuote 

täyttää uusiutuvista lähteistä peräisin 

olevan energian käytön edistämisestä 23 

päivänä huhtikuuta 2009 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

Hiilidioksidiperusteiset verot lasketaan 

euroina hiilidioksidipäästötonnia kohti 

käyttäen direktiivin 2003/87/EY mukaisten 

ohjeiden vahvistamisesta 

kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailua ja 

raportointia varten 18 päivänä heinäkuuta 

2007 tehdyn komission päätöksen 

2007/589/EY liitteessä I olevassa 11 

kohdassa vahvistettuja hiilidioksidin 

oletuspäästökertoimia. Biomassalle ja 

biomassasta tehdyille tuotteille kyseisessä 

päätöksessä täsmennettyjä 

hiilidioksidipäästökertoimia sovelletaan 

direktiivin 2009/28/EY 2 artiklan h ja i 

alakohdassa määriteltyjen 

biopolttoaineiden ja bionesteiden kohdalla 

ainoastaan silloin, kun kyseinen tuote 

täyttää direktiivin 2009/28/EY 17 

artiklassa säädetyt kestävyyskriteerit. Jos 

biopolttoaineet ja bionesteet eivät täytä 

näitä kriteerejä, jäsenvaltioiden on 

sovellettava hiilidioksidin 
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direktiivin 2009/28/EY 17 artiklassa 

säädetyt kestävyyskriteerit. Jos 

biopolttoaineet ja bionesteet eivät täytä 

näitä kriteerejä, jäsenvaltioiden on 

sovellettava hiilidioksidin 

oletuspäästökertoimia vastaavalle 

lämmityspolttoaineelle tai 

moottoripolttoaineelle, joiden 

vähimmäisverotasot täsmennetään tässä 

direktiivissä. 

oletuspäästökertoimia vastaavalle 

lämmityspolttoaineelle tai 

moottoripolttoaineelle, joiden 

vähimmäisverotasot täsmennetään tässä 

direktiivissä. Direktiivin 2009/28/EY 

mukaisesti ja jotta täytetään kriteerit, 

kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksen 

on oltava vähintään 50 prosenttia 1 

päivästä tammikuuta 2017 alkaen ja sen 

on oltava 1 päivästä tammikuuta 2018 

alkaen vähintään 60 prosenttia 

laitoksissa, joissa tuotanto on alkanut 

aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 

Tarkistus 28 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta 

Direktiivi 2003/96/EY 

1 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jollei toisin säädetä, tämän direktiivin 

säännöksiä sovelletaan sekä 

hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa että 

yleisessä energiankulutusverotuksessa. 

4. Jollei toisin säädetä, tämän direktiivin 

säännöksiä sovelletaan sekä 

hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa että 

yleisessä energiankulutusverotuksessa. 

Kun direktiivin 2009/28/EY nojalla on 

säädetty muiden biomassasta 

valmistettujen tuotteiden kuin 

biopolttoaineiden ja bionesteiden 

kestävyyskriteerit, komission päätöksen 

2007/589/EY liitteessä I olevassa 11 

kohdassa vahvistettuja hiilidioksidin 

oletuspäästökertoimia ja direktiivin 

2009/28/EY liitteessä III vahvistettuja 

nettolämmön oletusarvoja sovelletaan 

tällaisiin biomassasta valmistettuihin 

tuotteisiin ainoastaan siinä tapauksessa, 

että ne ovat näiden kestävyyskriteerien 

mukaisia. Jos tällaiset biomassasta 

valmistetut tuotteet eivät täytä 

kestävyyskriteerejä, jäsenvaltioiden on 

sovellettava hiilidioksidin 

oletuspäästökertoimia ja nettolämmön 

oletusarvoja vastaavalle lämmitys- tai 

moottoripolttoaineelle, joiden osalta 

vähimmäisverotasot on täsmennetty tässä 

direktiivissä. 
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Tarkistus 29 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Direktiivi 2003/96/EY 

2 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

energiatuotteiden suoraan tai välilliseen 

käyttöön direktiivissä 2003/87/EY 

tarkoitetuissa laitoksissa tai 

energiatuotteiden suoraan tai välilliseen 

käyttöön laitoksissa, joita verotetaan 

kansallisten hiilidioksidipäästöjä 

koskevien toimenpiteiden avulla, ei 

kohdistu kaksinkertaista verotusta tai 

kaksinkertaista sääntelyä. 

Tarkistus 30 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 3 kohta 

Direktiivi 2003/96/EY 

3 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) Kasteluveden pumppaamiseen 

käytettävä sähkö; 

Tarkistus 31 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 3 kohta 

Direktiivi 2003/96/EY 

3 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– Energiatuotteiden käyttö 

kaksoiskäyttötuotteina. 

– Energiaintensiivinen teollisuus ja 

energiatuotteiden käyttö 

kaksoiskäyttötuotteina. 

Perustelu 

Direktiivissä on syytä tarkentaa, että sitä ei sovelleta energiaintensiiviseen teollisuuteen, jolloin 

varmistetaan, että direktiivissä kohdellaan tasapuolisesti kaikkia energiaintensiivisen 

teollisuuden aloja. 
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Tarkistus 32 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 3 kohta 

Direktiivi 2003/96/EY 

3 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – Jätteiden käyttö vaihtoehtoisena 

polttoaineena tai jätteiden hyödyntäminen 

lämmön tuotantoon direktiivin 

2008/98/EY 3 artiklan 15 kohdassa ja R 1 

kohdassa tarkoitetulla tavalla. 

Perustelu 

Energiaveron määrääminen lämmön tuotannossa hyödynnettävälle jätteelle eli jätteelle, jonka 

poltettaessa vapautuva energiasisältö käytetään hyvään tarkoitukseen ja siten korvataan 

fossiilisia polttoaineita ja säilytetään luonnonvaroja, on vastoin resurssitehokkuuden tavoitetta 

ja jätepuitedirektiivissä 2008/98/EY säädettyjä säännöksiä. 

Tarkistus 33 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 4 kohta – b alakohta 

Direktiivi 2003/96/EY 

4 artikla – 3 kohta 

 

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 

yhtäläisistä vähimmäisverotasoista tietylle 

käyttötarkoitukselle, yhtäläiset verotasot 

vahvistetaan tähän käyttötarkoitukseen 

käytettäville tuotteille. Tätä sovelletaan 

liitteessä I olevassa taulukossa A 

tarkoitettuihin moottoripolttoaineisiin 1 

päivästä tammikuuta 2025, rajoittamatta 

15 artiklan 1 kohdan i alakohdan 

soveltamista. 

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 

kutakin käyttötarkoitusta, jota varten 

mainitaan vähimmäisverotaso tapauksen 

mukaan liitteessä I olevassa taulukossa A, 

B tai C, pidetään yhtenä 

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 

kutakin käyttötarkoitusta, jota varten 

mainitaan vähimmäisverotaso tapauksen 

mukaan liitteessä I olevassa taulukossa A, 

B tai C, pidetään yhtenä 
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käyttötarkoituksena. käyttötarkoituksena. 

 Komissio antaa 1 päivään tammikuuta 

2025 mennessä lainsäädäntöehdotuksia, 

joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa 

hiilidioksidipäästöihin perustuvia autojen 

ostoveroja, autojen rekisteröintiveroja ja 

autojen käyttöveroja, tai laatii 

kertomuksen siitä, miksi se ei ole toiminut 

näin. 

Tarkistus 34 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 4 kohta – b alakohta 

Direktiivi 2003/96/EY 

4 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Moottoripolttoaineena käytettävään 

maakaasuun ja biometaaniin sovelletaan 

yleisten energiankulutusverojen 

korkeampaa vähimmäistasoa vasta sen 

jälkeen, kun komissio on vuoteen 2023 

mennessä tehnyt arvioinnin tämän 

direktiivin säännösten täytäntöönpanosta 

tieliikenteessä käytettävän maakaasun 

verotason osalta. Arvioinnissa on 

tarkasteltava muun muassa maakaasun ja 

biometaanin saatavuuden kehitystä, 

tankkausverkon laajentumista unionissa, 

maakaasua käyttävien ajoneuvojen 

markkinaosuutta unionissa, biometaanin 

liikennepolttoainekäyttöä koskevaa 

innovointia ja teknistä kehitystä sekä 

vähimmäisverotason tosiasiallista 

merkitystä. 

Perustelu 

Maakaasua ja biometaania voidaan käyttää nykyisissä polttomoottoreissa, eikä niiden 

sekoittamiselle ole rajoituksia. Biometaani on yksi tärkeimmistä tekijöistä pyrittäessä vuoden 

2020 pakolliseen tavoitteeseen eli biopolttoaineiden 10 prosentin osuuteen liikenteessä. Sen 

kehittäminen liittyy maakaasuajoneuvojen kehittämiseen ja siksi suotuisaan verokohteluun, joka 

mahdollistaa metaanitankkausinfrastruktuurin kehittämisen. Metaani on käytettävissä oleva 

vaihtoehto öljypohjaisille polttoaineille, sillä on hyvin matala ei-metaanihiilivety-, hiukkas- ja 

NOx-pitoisuus, ja se parantaa kaupunkien ilmanlaatua vähentäen samalla merkittävästi melua 

ja hiilidioksidia. 
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Tarkistus 35 

Ehdotus direktiiviksi 

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. 

4. Tässä direktiivissä säädettyjä yleisten 

energiankulutusverojen vähimmäistasoja 

tarkistetaan kolmen vuoden välein, jotta 

varmistetaan, että niiden toivottu vaikutus 

säilyy 29 artiklan mukaisesti. Komissio 

antaa tarvittaessa ehdotuksia näiden 

vähimmäistasojen muuttamiseksi. 

Tarkistus 36 

Ehdotus direktiiviksi 

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 

prosentuaalinen muutos on viimeisimmän 

tarkistuksen jälkeen alle 0,5 prosenttia, 

tarkistusta ei suoriteta.". 

Tässä direktiivissä säädettyä 

hiilidioksidiperusteisen verotuksen 

vähimmäistasoa mukautetaan 1 päivästä 

heinäkuuta 2016 alkaen kolmen vuoden 

välein mukautusta edeltäneiden 18 

kuukauden päästöoikeuksien 

keskimääräiseen markkinahintaan 

direktiivin 2003/87/EY mukaisessa 

päästökauppajärjestelmässä.  Komissio 

antaa 27 artiklan mukaisesti delegoidun 

säädöksen , jossa se määrittää kaavan, 

jonka perusteella mukautus lasketaan.". 
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Tarkistus 37 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 5 kohta – 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 (taksit 

pois lukien), jätteiden keruu, asevoimat ja 

julkinen hallinto, vammaiset ja sairasautot, 

paloautot ja poliisiautot,". 

Perustelu 

Jäsenvaltiot voivat soveltaa myös eriytettyjä verokantoja paloautojen ja poliisiautojen 

käyttötarkoituksia varten. 

Tarkistus 38 

Ehdotus direktiiviksi 

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.". 

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. Tammikuun 1 päivään 2025 asti 

jäsenvaltiot voivat tehdä eron 

ammattitarkoitukseen ja muuhun kuin 

ammattitarkoitukseen käytettävän 

dieselpolttoaineen välillä edellyttäen, että 

ne noudattavat unionin 

vähimmäisverotasoja. 

 3. 'Ammattitarkoitukseen käytettävällä 

dieselpolttoöljyllä' tarkoitetaan 

seuraaviin tarkoituksiin käytettävää 

dieselöljyä: 

 a) tavaroiden kuljetus joko toisen 

henkilön tai omaan lukuun yksinomaan 

maanteiden tavaraliikenteeseen 
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tarkoitetulla moottoriajoneuvolla tai 

ajoneuvoyhdistelmällä, jonka suurin 

sallittu paino kuormattuna on vähintään 

7,5 tonnia; 

 b) säännöllinen tai satunnainen 

matkustajien kuljetus 

moottoriajoneuvojen ja niiden 

perävaunujen tyyppihyväksyntää 

koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 

lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 

1970 annetun neuvoston direktiivin 

70/156/ETY määritelmän mukaisella 

M2- tai M3-luokkaan kuuluvalla 

moottoriajoneuvolla.". 

Tarkistus 39 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 11 kohta – a alakohta – i luetelmakohta 

Direktiivi 2003/96/EY 

14 artikla – 1 kohta – johdantovirke 

 

Komission teksti Tarkistus 

"Sen lisäksi, mitä valmisteveroja 

koskevasta yleisestä järjestelmästä ja 

direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta 16 

päivänä joulukuuta 2008 annetussa 

direktiivissä 2008/118/EY säädetään 

veronalaisten tuotteiden vapauttamisesta 

verosta tiettyjen käyttötarkoitusten 

perusteella ja sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta unionin muiden säännösten 

soveltamista, jäsenvaltioiden on 

vapautettava verosta jäljempänä luetellut 

tuotteet edellytyksin, jotka jäsenvaltioiden 

on vahvistettava verovapautuksien oikean 

ja selkeän soveltamisen varmistamiseksi 

sekä veropetosten, veron kiertämisen tai 

muiden väärinkäytösten estämiseksi: 

"1. Sen lisäksi, mitä valmisteveroja 

koskevasta yleisestä järjestelmästä 16 

päivänä joulukuuta 2008 annetussa 

neuvoston direktiivissä 2008/118/EY 

säädetään veronalaisten tuotteiden 

vapauttamisesta verosta tiettyjen 

käyttötarkoitusten perusteella ja sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta unionin muiden 

säännösten soveltamista, jäsenvaltioiden on 

vapautettava verosta jäljempänä luetellut 

tuotteet edellytyksin, jotka jäsenvaltioiden 

on vahvistettava verovapautuksien oikean 

ja selkeän soveltamisen varmistamiseksi 

sekä energiaköyhyyden, veropetosten, 

veron kiertämisen tai muiden 

väärinkäytösten estämiseksi: 



 

 

 PE486.742/ 26 

 FI 

Tarkistus 40 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 11 kohta – a alakohta – ii a luetelmakohta (uusi) 

Direktiivi 2003/96/EY 

14 artikla – 1 kohta – b ja c alakohdat 

 

Komission teksti Tarkistus 

 ii a) Poistetaan b ja c alakohta. 

Perustelu 

Tarkistuksella poistetaan jäsenvaltioille asetettu velvoite vapauttaa lento- ja meriliikenteessä 

käytettävä polttoaine verotuksesta. Sen poistaminen avaa valtavat mahdollisuudet vähentää 

kasvihuonekaasupäästöjä. Komissiolle laaditussa tutkimuksessa todettiin, että eri 

liikennemuotojen polttoaine- ja arvonlisäverojen yhdenmukaistaminen (verotuksen tuominen 

samalle tasolle kuin yksityisessä maantieliikenteessä tällä hetkellä) vähensi 

kasvihuonekaasupäästöjä yli 10 prosenttia tavanomaista enemmän. (Towards the 

decarbonisation of EU's transport sector by 2050, s. xi) 

Tarkistus 41 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 11 kohta – 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 31 päivään joulukuuta 

2025 saakka.". 

Tarkistus 42 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 12 kohta 

Direktiivi 2003/96/EY 

14 a artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on 31 päivään 

joulukuuta 2020 saakka myönnettävä 

energiatuotteiden käytöstä hyvitystä 

hiilidioksidiperusteisista veroista 

laitoksille, jotka toimivat toimialoilla tai 

toimialojen osilla, jotka ovat alttiita 

1. Jäsenvaltioiden on 31 päivään 

joulukuuta 2025 saakka myönnettävä 

energiatuotteiden käytöstä hyvitystä 

hiilidioksidiperusteisista veroista 

laitoksille, jotka toimivat toimialoilla tai 

toimialojen osilla, jotka ovat alttiita 
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merkittävälle hiilivuotoriskille. merkittävälle hiilivuotoriskille. 

Tarkistus 43 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 13 kohta – a alakohta – -i luetelmakohta (uusi) 

Direktiivi 2003/96/EY 

15 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -i) Lisätään alakohta seuraavasti: 

 "b a) sähköön, jota käytetään 

tieliikenteeseen tarkoitettujen sähkö- ja 

hybridiajoneuvojen lataamiseen, 1 

päivään tammikuuta 2023 saakka;" 

Perustelu 

Sähköistäminen on tärkeä tekijä prosessissa, jossa liikenteestä tehdään kestävää. Koska näiden 

ajoneuvojen päästöjen kokonaisvaikutus liittyy läheisesti ladattavan sähkön puhtauteen, ne 

eivät ole välttämättä ympäristöystävällisiä kaikissa jäsenvaltioissa lyhyellä aikavälillä. Pitkällä 

aikavälillä nämä erittäin tehokkaat teknologiat avaavat kuitenkin tietä todella kestävien 

liikennejärjestelmien kehittämiselle. 

Tarkistus 44 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 13 kohta – a alakohta – i luetelmakohta 

Direktiivi 2003/96/EY 

15 artikla – 1 kohta – h alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

"h) kotitalouksien ja/tai asianomaisten 

jäsenvaltioiden 

hyväntekeväisyysjärjestöiksi tunnustamien 

järjestöjen käyttämiin energiatuotteisiin, 

joita käytetään lämmitykseen ja sähköön. 

Kyseisten hyväntekeväisyysjärjestöjen 

osalta jäsenvaltioiden on rajoitettava 

vapautus tai alennus koskemaan käyttöä 

muuhun kuin yritystoimintaan. Sekakäytön 

osalta verotusta sovelletaan kunkin 

tyyppisen käytön suhteellista osuutta 

vastaavasti. Jos käyttö on merkityksetöntä, 

voidaan katsoa, ettei sitä ole; 

"h) kotitalouksien ja/tai asianomaisten 

jäsenvaltioiden 

hyväntekeväisyysjärjestöiksi tunnustamien 

järjestöjen käyttämiin energiatuotteisiin, 

joita käytetään lämmitykseen ja sähköön, 1 

päivään tammikuuta 2025 saakka. 

Kyseisten hyväntekeväisyysjärjestöjen 

osalta jäsenvaltioiden on rajoitettava 

vapautus tai alennus koskemaan käyttöä 

muuhun kuin yritystoimintaan. Sekakäytön 

osalta verotusta sovelletaan kunkin 

tyyppisen käytön suhteellista osuutta 

vastaavasti. Jos käyttö on merkityksetöntä, 

voidaan katsoa, ettei sitä ole; 
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Tarkistus 45 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 13 kohta – a alakohta – i luetelmakohta 

Direktiivi 2003/96/EY 

15 artikla – 1 kohta – i alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

i) polttoaineena käytettävään maakaasuun 

ja nestekaasuun 1 päivään tammikuuta 

2023 saakka;". 

i) liikennepolttoaineena käytettävään 

maakaasuun, biokaasuun ja nestekaasuun 

sekä lämmityspolttoaineena käytettävään 

nestekaasuun 1 päivään tammikuuta 2023 

saakka. Jäsenvaltiot voivat soveltaa näihin 

polttoaineisiin 1 päivästä tammikuuta 

2023 alkaen 1 päivään tammikuuta 2030 

saakka enintään 50 prosentin alennusta 

vähimmäisverotasoista.". 

Tarkistus 46 

Ehdotus direktiiviksi 

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 käytettävien 

energiatuotteiden ja sähkön kulutukseen 

yleisessä energiankulutusverotuksessa. 

Jäsenvaltioiden on yhdessä edunsaajien 

kanssa laadittava kohdennettuja 

strategioita, joilla lisätään 

energiatehokkuutta pääosin yhtä paljon 

kuin lisäys olisi ollut tavanomaisia unionin 

vähimmäisverokantoja noudatettaessa.". 

Perustelu 

On tärkeää, että jäsenvaltiot koordinoivat erityisstrategioiden avulla ja yhteistyössä toimialan 

kanssa energiatehokkuustoimia, joita edellytetään vastasuorituksena paremmalle 

verokohtelulle, ja että tähän annetaan riittävästi aikaa, jotta voidaan luoda tiettyä joustoa ja 

edistää riittävää panostusta, joka johtaa sellaiseen todelliseen energiansäästöön, joka ei olisi 

mahdollinen ilman julkista tukea ja vuotuisia investointeja. 
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Tarkistus 47 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 13 kohta – b alakohta 

Direktiivi 2203/96/EY 

15 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jäsenvaltioiden on annettava 

edunsaajille, pienet ja keskikokoiset tilat 

mukaan luettuina, kattavaa ohjausta 

alennettuihin verokantoihin liittyvien 

energiatehokkuusvaatimusten 

soveltamisesta. 

Tarkistus 48 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 13 a* kohta – a alakohta – i a luetelmakohta (uusi) 

Direktiivi 2003/96/EY 

16 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 i a) Lisätään ensimmäisen alakohdan 

jälkeen alakohta seuraavasti: 

 "Heti kun direktiivin 2009/28/EY nojalla 

on vahvistettu muiden biomassasta 

valmistettujen tuotteiden kuin 

biopolttoaineiden ja bionesteiden 

kestävyyskriteerit, kyseisiin tuotteisiin 

voidaan soveltaa poikkeusta tai 

alennettua verokantaa ainoastaan siinä 

tapauksessa, että ne ovat näiden 

kestävyyskriteerien mukaisia." 

* Huom. numeroitu virheellisesti 1 

kohdaksi komission ehdotuksessa. 

 

Tarkistus 49 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 14 kohta 

Direktiivi 2003/96/EY 

17 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

'Energiaintensiivisellä yrityksellä' 'Energiaintensiivisellä yrityksellä' 
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tarkoitetaan 11 artiklassa tarkoitettua 

liiketoimintayksikköä, jossa 

energiatuotteiden ja sähkön ostot ovat 

vähintään 3,0 prosenttia tuotantoarvosta tai 

kannettava kansallinen energiavero on 

vähintään 0,5 prosenttia arvonlisäyksestä. 

Jäsenvaltiot voivat soveltaa tämän 

määritelmän rajoissa muita tiukempia 

perusteita, esimerkiksi myynnin arvoa, 

tuotantoprosessia ja alaa koskevia 

määritelmiä. 

tarkoitetaan 11 artiklassa tarkoitettua 

liiketoimintayksikköä, jossa 

energiatuotteiden ja sähkön ostot ovat 

vähintään 5,0 prosenttia tuotantoarvosta tai 

kannettava kansallinen energiavero on 

vähintään 0,5 prosenttia arvonlisäyksestä. 

Jäsenvaltiot voivat soveltaa tämän 

määritelmän rajoissa muita tiukempia 

perusteita, esimerkiksi myynnin arvoa, 

tuotantoprosessia ja alaa koskevia 

määritelmiä. 

Perustelu 

Kolmen prosentin kynnysarvo on liian alhainen ja koskisi liian montaa yritystä. Tuloksena olisi 

kohtuuttomasti byrokratiaa. 

Tarkistus 50 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 21 kohta 

Direktiivi 2003/96/EY 

29 artikla 

 

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 Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle joka kolmas 

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. 

Komission laatimassa kertomuksessa on 

muun muassa tarkasteltava 

 i) yleisen energiankulutusverotuksen 

vähimmäistasoja, jotta varmistetaan, että 

toivottu vaikutus säilyy; 

 ii) hiilidioksidin hintakehitystä direktiivin 

2003/87/EY mukaisessa 
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päästökauppajärjestelmässä;  

 iii) innovoinnin ja teknologisen kehityksen 

vaikutusta erityisesti energiatehokkuuteen; 

 iv) sähkön käyttöä liikenteessä; 

 v) tässä direktiivissä säädettyjen 

verovapautusten ja veronalennusten 

perusteita, myös lento- ja meriliikenteessä 

käytettävän polttoaineen osalta; 

 vi) tämän direktiivin vaikutuksia unionin 

autoteollisuudelle asetettuihin 

teollisuuspoliittisiin painopisteisiin muun 

muassa siltä osin kuin kyse on puhtaista, 

energiatehokkaista perinteisistä 

polttomoottoreista ja unionin 

hiilidioksidipäästöjen 

vähentämistavoitteista autoalalla; 

 vii) tieliikenteessä käytettävän biokaasun, 

maakaasun ja nestekaasun käytön 

kehitystä; ja 

 viii) sitä, olisiko otettava huomioon 

muiden haitallisten tai mahdollisesti 

haitallisten päästöjen kuin hiilidioksidin 

vaikutukset. 

 Kertomukseen on sisällytettävä myös 

yhteenveto nykyisistä kahdenvälisiin 

lentoliikennesopimuksiin sisältyvistä 

verotusmääräyksistä. Kertomuksessa on 

otettava huomioon sisämarkkinoiden 

moitteeton toiminta, 

vähimmäisverotasojen tosiasiallinen 

merkitys ja perussopimuksen laajemmat 

tavoitteet. 

Joka tapauksessa luetteloa sellaisista 

toimialoista tai niiden osista, joiden 

katsotaan tämän direktiivin 14 a artiklan 

soveltamiseksi olevan alttiita merkittävälle 

hiilivuotoriskille, tarkastellaan 

säännöllisesti uudelleen, jotta etenkin uudet 

käyttöön saatavat tiedot saadaan otetuksi 

huomioon. 

Joka tapauksessa luetteloa sellaisista 

toimialoista tai niiden osista, joiden 

katsotaan olevan alttiita merkittävälle 

hiilivuotoriskille, tarkastellaan 

säännöllisesti uudelleen, jotta etenkin uudet 

käyttöön saatavat tiedot saadaan otetuksi 

huomioon. Tässä yhteydessä on 

tarkasteltava tarkoin kansallisia 

täytäntöönpanon edellytyksiä sen 

varmistamiseksi, että ne ovat kaikkien 

kuluttajien kannalta selkeitä, 

yksiselitteisiä ja avoimia. 
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Perustelu 

Hiilidioksidiperusteisella verolla olisi kauaskantoisia ympäristö- ja veropoliittisia vaikutuksia 

unionissa. Siksi kertomus olisi annettava myös parlamentille. Tämä velvoite täyttää 

tarkoituksensa vain, jos määräaikaa kertomuksen antamiselle lyhennetään. 

 


