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KORT BEGRUNDELSE

Dette forslag om ændring af direktivet om omstrukturering af EF-bestemmelserne for 
beskatning af energiprodukter og elektricitet (energibeskatningsdirektivet - EBD) har en 
betydelig indflydelse på den primære sektor.

Således ændrer det bestemmelserne for energibeskatning i landbrugssektoren. Skønt 
medlemsstaternes mulighed for at indføre afgiftsfritagelser (ved at anvende satser på ned til 
0 %) eller -lempelser bevares som i det gældende direktiv, vil denne mulighed alene blive 
tilknyttet til energidelen samt til opfyldelse af kravene om energibesparing (jf. artikel 15, 
stk. 3). I den aktuelle situation, hvor landbrugsindkomsterne er faldende, og de faste 
produktionsomkostninger er stigende (pga. stigningen i olie- og energipriserne kan 
energiomkostningerne udgøre op til 30 %), er muligheden for at kunne anvende 
afgiftslempelser på f.eks. brugen af dieselolie i landbruget en god nyhed for de europæiske 
landbrugs bæredygtighed, taget i betragtning at der ikke findes nogen alternativer til 
anvendelsen af dieselolie i landbrugsmaskiner. Disse skattemæssige fordele er betinget af 
energieffektivitetspolitikker med henblik på at reducere de selvsamme faste udgifter. Disse 
politikker børe være tilstrækkeligt fleksible og integreret i nationale strategier, der er 
udformet i fællesskab med sektoren og med et tidsperspektiv på en tilstrækkelig årrække til, at 
de ikke udgør en ekstra byrde for den økonomiske bæredygtighed for vores producenter, der i 
forvejen er pressede pga. kravene i de tværgående politikker i EU's fælles landbrugspolitik.

Forslaget om ændring af direktiv 2003/96/EF indfører en skattelettelse i forbindelse med 
CO2-relaterede afgifter i bestemte sektorer, der på grundlag af artikel 10a, stk. 13, i direktiv 
2003/87/EF er fastlagt som sektorer med risiko for CO2-lækage. Landbrugssektoren er ikke 
blandt disse sektorer. I Kommissionens skrivelse om en "køreplan for omstilling til en 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050" blev risiciene for CO2-lækage i landbruget 
allerede anerkendt, hvorfor Kommissionen bør anmodes indtrængende om - parallelt med 
ændringen af direktiv 2003/96/EF - at ændre direktiv 2003/87/EF senest seks måneder efter 
EBD's ikrafttræden og indlemme landbruget i de sektorer, der kan gøre brug af denne 
skattefordel, for at sikre, at alle sektorer og delsektorer, der er forbundet med CO2-lækage, får 
samme afgiftsbehandling i EBD. Dette erkender Kommissionen selv i sin skrivelse om dette 
forslag under punkt 3.2.

Forslaget om ændring af EBD forbedrer afgiftsbehandlingen af biomasse med hensyn til 
biomassens mindre energiindhold i forhold til dens volumen, hvorved der gøres en ende på 
den skattemæssige forskelsbehandling mellem biomasse og fossile energikilder. Der bør 
derfor opfordres til, at biomasse skal indtage en vigtigere rolle i medlemsstaternes 
energisammensætning, ikke blot på grund af at den er en ikke-fossil energikilde, men også på 
grund af bindingen af CO2, der er forbundet med biomasseproduktion. Fra dette 
afgiftsmæssige synspunkt - og selv om det ligger uden for EBD's kompetenceområde - er det 
nødvendigt at opfordre til en harmonisering i forbindelse med den store forskel, der er på 
momsen, som de forskellige medlemsstater lægger på biomasse (særligt i grænsestater), for at 
undgå en mulig "grænseeffekt" i udviklingen af biomasse mellem forskellige regioner eller 
medlemslande.

Endelig anmoder ordføreren om, at Europa-Parlamentet inkluderes som en af de institutioner, 



PE469.986v02-00 4/12 AD\885961DA.doc

DA

der skal underrettes om Kommissionens anvendelse af EBD inden for en frist på fem år efter 
direktivets ikrafttræden. Ordføreren ser positivt på en overgangsperiode frem til 2023 til at 
gennemføre alle de ændringer, der indføres i forslaget til direktiv.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Derfor bør det fastsættes, at 
energibeskatningen består af to 
komponenter, nemlig CO2-relateret 
beskatning og generel 
energiforbrugsbeskatning. Det bør kræves 
af medlemsstaterne, at de udtrykkeligt 
sondrer mellem de pågældende to 
komponenter, således at 
energibeskatningen tilpasses virkemåden 
for EU-ordningen under direktiv 
2003/87/EF. Det vil også muliggøre en 
særskilt behandling af brændstoffer og 
brændsel, som er biomasse eller er 
fremstillet af biomasse.

(5) Derfor bør det fastsættes, at 
energibeskatningen består af to 
komponenter, nemlig CO2-relateret 
beskatning og generel 
energiforbrugsbeskatning. Det bør kræves 
af medlemsstaterne, at de udtrykkeligt 
sondrer mellem de pågældende to 
komponenter, således at 
energibeskatningen tilpasses virkemåden 
for EU-ordningen under direktiv 
2003/87/EF. Det vil også muliggøre en 
særskilt behandling af brændstoffer og 
brændsel, som er biomasse eller er 
fremstillet af biomasse, i betragtning af de 
fordele, de giver, som en kilde til billig og 
næsten drivhusgasneutral vedvarende 
energi.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Ifølge artikel 15, stk. 3, i direktiv 
2003/96/EF kan medlemsstaterne i 
forbindelse med arbejde i landbrug, 
havebrug eller akvakultur og i skovbrug 
anvende ikke alene de bestemmelser, der 

(20) Ifølge artikel 15, stk. 3, i direktiv 
2003/96/EF kan medlemsstaterne i 
forbindelse med arbejde i landbrug, 
havebrug eller akvakultur og i skovbrug 
anvende ikke alene de bestemmelser, der 
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generelt gælder for erhvervsmæssige 
formål, men også afgifter ned til nul. En
undersøgelse af denne mulighed har vist, 
at dens opretholdelse, hvad angår generel 
energiforbrugsbeskatning, vil være i strid 
med Unionens overordnede politiske mål, 
medmindre den kædes sammen med en 
modydelse, der sikrer fremskridt inden for 
energieffektivitet. Med hensyn til CO2-
relateret beskatning bør behandlingen af de 
berørte sektorer harmoniseres med de 
regler, der gælder for industrisektorerne.

generelt gælder for erhvervsmæssige 
formål, men også afgifter ned til nul med 
henblik på at sikre den økonomiske 
bæredygtighed i disse sektorer, der i 
forvejen er belastet af høje sociale, 
plantesundheds- og miljømæssige krav, 
som markedet ikke kompenserer 
tilstrækkeligt for. Til trods herfor har en
undersøgelse af denne mulighed vist, at, 
hvad angår generel 
energiforbrugsbeskatning, vil 
opretholdelsen af en sådan være i strid 
med Unionens overordnede politiske mål, 
medmindre den kædes sammen med en 
modydelse, der sikrer fremskridt inden for 
energieffektivitet. Disse 
energieffektivitetsmæssige fremskridt bør 
betragtes over en tilstrækkelig årrække, 
og de bør være underlagt planlægning og 
kontrol fra offentlige instanser. 
Medlemsstaterne bør yde teknisk 
vejledning til de erhvervsdrivende i disse 
sektorer, hvis der i forbindelse med 
nedsatte afgiftssatser stilles yderligere 
krav om energieffektivitet. Med hensyn til 
CO2-relateret beskatning bør behandlingen 
af de berørte sektorer ske under 
hensyntagen til hver enkelt af de berørte 
sektorers og delsektorers specifikke evne 
til CO2-opsamling og -lagring samt til 
deres specifikke risiko for CO2-lækage, 
såvel som til den eventuelle indflydelse på 
deres produktivitet og bæredygtighed.
Sektorer, der producerer biomasse med et 
stort potentiale for CO2-binding, bør 
fritages. Det er vigtigt, at der i regioner 
med særlig kapacitet til at producere 
energi fra vedvarende energikilder 
opfordres til energiuafhængighed i 
regionernes landbrug og husdyravl.



PE469.986v02-00 6/12 AD\885961DA.doc

DA

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Biomassesektoren er på grund af 
den binding af CO2, der er forbundet med 
biomasseproduktion, en strategisk sektor 
både for udformningen af 
medlemsstaternes fremtidige 
energisammensætninger og for 
udarbejdelsen af strategier for at udvikle 
biomasseprodukter med stor merværdi for 
en lavemissionsøkonomi. 
Medlemsstaterne bør derfor undgå at 
anvende afgiftssatser, herunder 
momssatser, der afviger meget fra 
hinanden, for at afværge risikoen for, at 
der opstår en "grænseeffekt" mellem 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Det bør fastsættes, at 
medlemsstaterne bør udvikle forskellige 
typer bioenergi på baggrund af 
samfundets interesser og økonomiske 
behov. Medlemsstaterne bør opfordres til 
at anvende en afgiftsbehandling, der er 
fordelagtig for anvendelsen af 
andengenerationsbiobrændstof. 
Kommissionen og medlemsstaterne bør 
give højeste prioritet til forskning i 
andengenerationsagrobrændstoffer med 
henblik på at øge deres effektivitet og 
nedbringe de faktiske omkostninger, der 
er forbundet med dem, såvel som til at øge 
finansieringen på forsknings- og 
udviklingsområdet betragteligt. Der bør 
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tages hensyn til mulige ændringer i 
arealudnyttelsen og habitatforandringer.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Kommissionen bør hvert femte år og 
for første gang ved udgangen af 2015 
aflægge rapport til Rådet om anvendelsen 
af dette direktiv, idet den navnlig 
undersøger minimumssatserne for 
CO2-relaterede afgifter i lyset af 
udviklingen i markedsprisen i EU på 
emissionskvoter, innovationens og den 
teknologiske udviklings virkninger samt 
begrundelsen for at anvende de 
afgiftsfritagelser og -lempelser, der er 
fastlagt i dette direktiv, herunder for 
brændstof og brændsel, der anvendes til 
luft- og søfart. Listen over sektorer eller 
delsektorer, der anses for at være forbundet 
med en betydelig risiko for CO2-lækage, 
bør underkastes et regelmæssigt 
gennemsyn, specielt under hensyntagen til 
disponibiliteten af ny dokumentation.1

(28) Kommissionen bør hvert tredje år og 
for første gang ved udgangen af 2015 
aflægge rapport til Europa-Parlamentet og
Rådet om anvendelsen af dette direktiv, 
idet den navnlig undersøger 
minimumssatserne for CO2-relaterede 
afgifter i lyset af udviklingen i 
markedsprisen i EU på emissionskvoter, 
innovationens og den teknologiske 
udviklings virkninger samt begrundelsen 
for at anvende de afgiftsfritagelser og -
lempelser, der er fastlagt i dette direktiv, 
herunder for brændstof og brændsel, der 
anvendes til luft- og søfart. Listen over 
sektorer eller delsektorer, der anses for at 
være forbundet med en betydelig risiko for 
CO2-lækage, bør underkastes et 
regelmæssigt gennemsyn, specielt under 
hensyntagen til disponibiliteten af ny 
dokumentation.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den definition af biomasse, der anvendes 

                                               
1 Oversætterens kommentar: Sidste del af betragtning 28 ("herunder....disponibiliteten af ny dokumentation") 
findes ikke i den danske version af COM-dokumentet.
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i dette direktiv, udelukker ikke 
anvendelsen af en anden definition til 
andre formål i national lovgivning.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra a – nr. ii
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 2 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) varer under KN-kode 2207, 2208 90 91 
og 2208 90 99, når de er bestemt til 
anvendelse som brændsel til opvarmning 
eller motorbrændstof og er denatureret i 
overensstemmelse med artikel 27, stk. 1, 
litra a) og b), i direktiv 92/83/EF.

i) varer under KN-kode 2207, 2208 90 91 
og 2208 90 99, når de er bestemt til 
anvendelse som brændsel til opvarmning 
eller motorbrændstof.

Begrundelse

Den foreslåede begrænsning af definitionen af denatureret ethylalkohol i artikel 2, litra i), er 
ikke i overensstemmelse med praksis på markedet eller med definitionen af bioethanol i 
lovgivningen i medlemsstater som for eksempel Sverige, Østrig og Tyskland.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 13 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

”3. Medlemsstaterne kan anvende en sats 
for generel energiforbrugsbeskatning ned 
til nul for forbrug af energiprodukter og 
elektricitet, der anvendes til arbejde i 
landbrug, havebrug eller akvakultur og i 
skovbrug. De begunstigede skal være 
omfattet af ordninger, som skal føre til en 
øget energieffektivitet, der stort set svarer 
til det, der ville være opnået, hvis EU-

”3. Medlemsstaterne kan anvende en sats 
for generel energiforbrugsbeskatning ned 
til nul for forbrug af energiprodukter og 
elektricitet, der anvendes til arbejde i 
landbrug, havebrug eller akvakultur og i 
skovbrug. Medlemsstaterne og de
begunstigede skal i fællesskab udarbejde 
specifikke strategier, som skal føre til en 
øget energieffektivitet, der stort set svarer 
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standardminimumssatserne var blevet 
anvendt."

til det, der ville være opnået, hvis EU-
standardminimumssatserne var blevet 
anvendt."

Begrundelse

Det er vigtigt, at den indsats på energieffektivitetsområdet, der anmodes om som modydelse 
for en bedre afgiftsbehandling, koordineres af medlemsstaterne ved hjælp af specifikke 
strategier og i samarbejde med sektoren, og at der afsættes tilstrækkelig tid dertil med henblik 
på at give mulighed for fleksibilitet og tilvejebringe tilstrækkelige investeringer til at skabe en 
egentlig energibesparelse, som ikke kan ske uden offentlig støtte og i form af årlige 
investeringer. 

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 13 – litra b a (nyt)
Direktiv 2203/96/EF
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne opstiller generelle 
retningslinjer for de begunstigede, 
herunder små og mellemstore landbrug, 
vedrørende anvendelsen af de 
energibesparelseskrav, der er forbundet 
med de nedsatte afgiftssatser.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 13 – 1) - litra a – nr. i
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indtil den 31. december 2023 kan 
medlemsstaterne, jf. dog stk. 5, anvende en 
fritagelse eller en nedsat sats for generel 
energiforbrugsbeskatning under 
afgiftsmyndighedernes kontrol for de 
afgiftspligtige produkter, der er omhandlet 

1. Medlemsstaterne kan under 
afgiftsmyndighedernes kontrol anvende en 
fritagelse eller en nedsat sats for 
energiforbrugsbeskatning for de 
afgiftspligtige produkter, der er omhandlet 
i artikel 2, hvis de er fremstillet af eller 
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i artikel 2 i dette direktiv, hvis de 
pågældende produkter er fremstillet af 
eller indeholder et eller flere af følgende 
produkter, og hvis de pågældende 
produkter, for så vidt angår 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
som defineret i artikel 2, litra h) og i), i 
direktiv 2009/28/EF, opfylder 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17 i 
nævnte direktiv:

indeholder et eller flere af følgende 
produkter:

Begrundelse

Målet er at genoprette ånden fra artikel 16 i direktiv 2003/96/EF. Biobrændstoffer vil bidrage 
betydeligt til EU's indsats for at nå målsætningerne på klima- og energiområdet. 
Medlemsstaterne skal have mulighed for at bringe brændstoffer med en biobrændstofandel i 
omsætning. Beskatning spiller en vigtig rolle, når nye typer af brændstoffer bringes i 
omsætning for første gang.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Portugal kan anvende satser for den 
generelle energiforbrugsbeskatning på 
energiprodukter og elektricitet til forbrug i 
de selvstyrende regioner Azorerne og 
Madeira, der er lavere end 
minimumsafgiftssatserne i dette direktiv, 
som kompensation for 
transportomkostningerne, fordi regionerne 
består af spredtliggende øer.

3. Spanien og Portugal kan anvende satser 
for den generelle energiforbrugsbeskatning 
på energiprodukter og elektricitet til 
forbrug i henholdsvis de selvstyrende 
regioner De Kanariske Øer og De 
Baleariske Øer og de selvstyrende regioner 
Azorerne og Madeira, der er lavere end 
minimumsafgiftssatserne i dette direktiv, 
som kompensation for 
transportomkostningerne, fordi regionerne 
består af spredtliggende øer. 
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Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger hvert femte år 
og for første gang ved udgangen af 2015 
Rådet en rapport om anvendelsen af dette 
direktiv og, hvis det er hensigtsmæssigt, et 
forslag om ændring heraf.

Kommissionen forelægger hvert tredje år 
og for første gang ved udgangen af 2015 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om anvendelsen af dette direktiv og, hvis 
det er hensigtsmæssigt, et forslag om 
ændring heraf.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under alle omstændigheder skal listen over 
sektorer eller delsektorer med betydelig 
risiko for carbon leakage i forbindelse med 
artikel 14a i dette direktiv underkastes et 
regelmæssigt gennemsyn, specielt under 
hensyntagen til disponibiliteten af ny 
dokumentation."

Under alle omstændigheder skal listen over 
sektorer eller delsektorer med betydelig 
risiko for CO2-lækage i forbindelse med 
artikel 14a i dette direktiv underkastes 
regelmæssige gennemsyn, som første gang 
skal finde sted senest seks måneder efter 
dette direktivs ikrafttræden, specielt under 
hensyntagen til disponibiliteten af ny 
dokumentation. "
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