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12.4.2012 A7-0052/53 

Tarkistus  53 

Astrid Lulling 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0052/2012 

Astrid Lulling 

Energiatuotteiden verotus 

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS) 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – 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. 

Poistetaan. 

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 

kutakin käyttötarkoitusta, jota varten 

mainitaan vähimmäisverotaso tapauksen 

mukaan liitteessä I olevassa taulukossa A, 

B tai C, pidetään yhtenä 

käyttötarkoituksena. 

 

Or. en 

Perustelu 

Ei olisi tarkoituksenmukaista pakottaa jäsenvaltioita noudattamaan suhteellisuusperiaatetta 

unionin tasolla vahvistettujen verotasojen kohdalla. Sellaisella toimenpiteellä, kuten dieselin 

hinnan huomattavalla nostamisella, voisi olla haitallisia vaikutuksia ja se voisi myös olla 

ristiriidassa direktiivin tavoitteiden kanssa. 
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12.4.2012 A7-0052/54 

Tarkistus  54 

Astrid Lulling 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0052/2012 

Astrid Lulling 

Energiatuotteiden verotus 

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS) 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta 

Direktiivi 2003/96/EY 

4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

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. 

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. Komissio esittää 

samaa säännöstä myös liitteessä I olevassa 

taulukossa A tarkoitetuille 

moottoripolttoaineille 1 päivästä 

tammikuuta 2030, jos riippumaton 

vaikutustenarviointi osoittaa, että tämä ei 

vaikuttaisi kohtuuttomasti eurooppalaisiin 

kuluttajiin ja Euroopan teollisuuden 

kilpailukykyyn, tämän rajoittamatta 

15 artiklan 1 kohdan i alakohdan 

soveltamista. 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0052/55 

Tarkistus  55 

Astrid Lulling 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0052/2012 

Astrid Lulling 

Energiatuotteiden verotus 

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS) 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Direktiivi 2003/96/EY 

7 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Moottoripolttoaineisiin sovellettavat 

vähimmäisverotasot vahvistetaan 1 

päivästä tammikuuta 2013, 1 päivästä 

tammikuuta 2015 ja 1 päivästä tammikuuta 

2018 liitteessä I olevan taulukon A 

mukaisesti.". 

1. Moottoripolttoaineisiin sovellettavat 

vähimmäisverotasot vahvistetaan 

1 päivästä tammikuuta 2013, 1 päivästä 

tammikuuta 2015 ja 1 päivästä tammikuuta 

2018 liitteessä I olevan taulukon A 

mukaisesti. 

 2. Jäsenvaltiot voivat tehdä eron 

ammattitarkoitukseen ja muuhun kuin 

ammattitarkoitukseen käytettävän 

dieselpolttoaineen välillä [...]. 

 'Ammattitarkoitukseen käytettävällä 

dieselpolttoöljyllä' tarkoitetaan 

seuraaviin tarkoituksiin käytettävää 

dieselöljyä: 

 a) tavaroiden kuljetus joko toisen 

henkilön tai omaan lukuun yksinomaan 

maanteiden tavaraliikenteeseen 

tarkoitetulla moottoriajoneuvolla tai 

ajoneuvoyhdistelmällä [...]; 

 b) säännöllinen tai satunnainen 

matkustajien kuljetus [...] 

moottoriajoneuvolla. 

 3. Jäsenvaltioiden on säädettävä 

ammattiliikenteen harjoittajille 

mahdollisuus erillisen verotilijärjestelmän 

käyttöönottoon.". 
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