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KORTFATTAD MOTIVERING

Detta förslag till ändring av direktivet om en omstrukturering av gemenskapsramen för 
beskattning av energiprodukter och elektricitet har stor betydelse för den primära sektorn.

Förslaget innebär en ändring av bestämmelserna för beskattning av energi inom jordbruket. 
Visserligen kvarstår medlemsstaternas möjlighet att införa skattebefrielser (skattenivåer på 
ner till noll procent) eller skattenedsättning som i det aktuella direktivet, men möjligheten är 
endast knuten till energidelen och till uppfyllandet av kraven om energieffektivitet 
(artikel 15.3). Att tillåta en möjlighet att tillämpa en lägre beskattning på till exempel diesel 
för jordbruksändamål i en situation som präglas av sjunkande jordbruksintäkter och stigande 
fasta produktionskostnader (där energikostnaderna på grund av högre oljepris och högre 
energikostnad kan utgöra så mycket som 30 procent) är en god nyhet för jordbruksföretagens 
överlevnad i EU, eftersom det inte finns något alternativ till användningen av diesel för 
jordbruksmaskinerna. Skattelättnaderna är kopplade till insatser för att främja 
energieffektivitet i syfte att minska dessa fasta kostnader. Insatserna måste vara tillräckligt 
flexibla och integrerade i nationella strategier, som har utformats i samråd med sektorn och 
som sträcker sig över ett tillräckligt antal år så att de inte blir en extra börda som hindrar den 
ekonomiska hållbarheten för våra producenter, som redan är tillräckligt pressade av kraven i 
den gemensamma jordbrukspolitikens övergripande politik.

Förslaget till ändring av direktiv 2003/96 inför skatteavdrag när det gäller koldioxidrelaterade 
skatter för vissa sektorer som bedöms vara utsatta för en risk för koldioxidläckage enligt 
artikel 10a.13 i direktiv 2003/87. Jordbruket räknas inte till dessa sektorer. Redan i 
kommissionens meddelande om en ”färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 
2050” erkändes riskerna för koldioxidläckage i jordbruket. Därför är det viktigt att uppmana 
kommissionen att parallellt med direktiv 2003/96 ändra direktiv 2003/87 senast sex månader 
efter det att energiskattedirektivet träder i kraft och låta jordbruket ingå bland de sektorer som 
kan få denna skattelättnad så att, vilket kommissionen medger i punkt 3.2 i sitt meddelande 
om detta förslag, alla sektorer eller delsektorer som är utsatta för koldioxidläckage får en 
enhetlig skattemässig behandling i energiskattedirektivet.

I förslaget till ändring av energiskattedirektivet förbättras den skattemässiga behandlingen av 
biomassa, med hänsyn till att biomassans energikapacitet är lägre än dess volym. Den 
skattediskriminering som biomassa var föremål för i jämförelse med fossila bränslen upphör 
därmed. Man bör därför begära att biomassa får en viktigare roll i utformningen av 
medlemsstaternas energimix, inte bara för att den inte är ett fossilt bränsle utan också för att 
produktionen av biomassa fungerar som en koldioxidsänka. Ur samma skattemässiga 
hänseende är det viktigt, även om man därmed går utanför energiskattedirektivets 
tillämpningsområde, att kräva en harmonisering av de mycket skilda mervärdesskattesatserna 
som de olika medlemsstaterna tillämpar på biomassa (särskilt gränsstater) för att undvika 
möjliga ”gränseffekter” i utvecklingen av biomassa mellan unionens olika regioner eller 
medlemsstater.

Slutligen kräver föredraganden att Europaparlamentet ska ingå bland de institutioner som ska 
informeras av kommissionen om tillämpningen av direktivet inom fem år efter dess 
ikraftträdande. Föredraganden ser positivt på införandet av en övergångsperiod fram till 2023 
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för att genomföra alla de ändringar som införs genom direktivet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Därför bör det finnas bestämmelser för 
energibeskattning som består av två delar –
koldioxidrelaterade skatter och skatter på 

allmän energiförbrukning. För att 
energibeskattningen ska vara anpassad till 
unionens system enligt 
direktiv 2003/87/EG bör medlemsstaterna 
vara skyldiga att uttryckligen skilja mellan 
dessa två komponenter. Detta skulle också 
ge möjlighet att särskilja mellan 
behandlingen av bränslen som är biomassa 
och bränslen framställda från biomassa.

(5) Därför bör det finnas bestämmelser för 
energibeskattning som består av två delar –
koldioxidrelaterade skatter och skatter på 

allmän energiförbrukning. För att 
energibeskattningen ska vara anpassad till 
unionens system enligt 
direktiv 2003/87/EG bör medlemsstaterna 
vara skyldiga att uttryckligen skilja mellan 
dessa två komponenter. Detta skulle också 
ge möjlighet att särskilja mellan 
behandlingen av bränslen som är biomassa 
och bränslen framställda från biomassa 
med hänsyn till de fördelar de erbjuder 
som en källa till billig och nästan 
växthusgasneutral förnybar energi.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Enligt artikel 15.3 i 
direktiv 2003/96/EG får medlemsstaterna 
när det gäller jordbruk, trädgårdsodling och 
fiskodling samt skogsbruk utöver de 
bestämmelser som allmänt gäller för 
yrkesanvändning även tillämpa en 
skattenivå ända ner till noll. En granskning 
av detta alternativ visade att till den del 
som gäller skatter på allmän 
energiförbrukning skulle bibehållandet av 

(20) Enligt artikel 15.3 i 
direktiv 2003/96/EG får medlemsstaterna 
när det gäller jordbruk, trädgårdsodling och 
fiskodling samt skogsbruk utöver de 
bestämmelser som allmänt gäller för 
yrkesanvändning även tillämpa en 
skattenivå ända ner till noll, i syfte att 
säkerställa den ekonomiska överlevnaden 
för dessa sektorer, som redan är pressade 
på grund av de höga sociala och 
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detta alternativ stå i strid med unionens 
bredare politiska mål, utom om det är 
kopplat till en motprestation som 
säkerställer framsteg inom området för 
energieffektivitet. I fråga om 
koldioxidrelaterade skatter bör 
behandlingen av de berörda sektorerna 
anpassas till de bestämmelser som 
tillämpas på industrisektorerna.

växtskydds- och miljömässiga krav som 
marknaden inte kompenserar tillräckligt 
för. Trots detta har en granskning av detta 
alternativ visat att till den del som gäller 
skatter på allmän energiförbrukning skulle 
bibehållandet av detta alternativ stå i strid 
med unionens bredare politiska mål, utom 
om det är kopplat till en motprestation som 
säkerställer framsteg inom området för 
energieffektivitet. Sådana framsteg på 
energieffektivitetsområdet måste sträcka 
sig över tillräckligt många år och 
underställas de offentliga myndigheternas 
planering och kontroll. Medlemsstaterna 
bör tillhandahålla teknisk rådgivning till 
aktörerna inom dessa sektorer om 
ytterligare energieffektivitetskrav införs i 
förbindelse med nedsatta skattesatser. I 
fråga om koldioxidrelaterade skatter bör 
behandlingen av de berörda sektorerna ta 
hänsyn till var och en av sektorernas och 
delsektorernas specifika förmåga att 
avskilja och lagra koldioxid, till deras risk 
för koldioxidläckage samt till det 
eventuella inflytandet på deras 
produktivitet och livskraft. De sektorer 
som producerar biomassa med hög 
kolbindningspotential bör undantas. Det 
är viktigt att i regioner som har en särskilt 
stor kapacitet att producera energi från 
förnybara energikällor främja 
energimässig självförsörjning hos deras 
jordbrukare och uppfödare.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Biomassa är en strategisk sektor 
både för utformningen av 
medlemsstaternas framtida energimix och 
för utarbetandet av strategier för att 
utveckla biomasseprodukter med ett högt 
mervärde för en koldioxidfattig ekonomi, 
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på grund av den koldioxidbindning som 
är knuten till produktionen av biomassa. 
Medlemsstaterna bör därför undvika att 
tillämpa alltför olika beskattningsnivåer, 
även när det gäller mervärdesskatt, för att 
undvika möjliga ”gränseffekter” mellan 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Det bör fastställas att 
medlemsstaterna måste utveckla olika 
typer av bioenergi på grundval av 
samhällets intressen och ekonomiska 
behov. Medlemsstaterna bör uppmuntras 
att skattemässigt gynna användningen av 
andra generationens biobränsle. 
Kommissionen och medlemsstaterna bör 
ge högsta prioritet till forskning om andra 
generationens biobränsle i syfte att 
förbättra dess effektivitet och minska dess 
faktiska kostnad, samt avsevärt öka 
finansieringen av forskning och 
utveckling. Eventuella förändringar av 
markanvändningen och av livsmiljöer bör 
beaktas.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Med början vid utgången av 2015 och 
därefter vart femte år bör kommissionen 
rapportera till rådet om tillämpningen av 
direktivet, med särskild granskning av 
miniminivån för koldioxidrelaterade skatter 
mot bakgrund av utvecklingen av 
utsläppsrätternas marknadspriser i EU, 

(28) Med början vid utgången av 2015 och 
därefter vart tredje år bör kommissionen 
rapportera till Europaparlamentet och
rådet om tillämpningen av direktivet, med 
särskild granskning av miniminivån för 
koldioxidrelaterade skatter mot bakgrund 
av utvecklingen av utsläppsrätternas 
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innovation, den tekniska utvecklingen och 
de motiveringar för skattemässiga 
undantag och avdrag som anges i detta 
direktiv, inbegripet bränsle för luft- och 
sjöfart. Förteckningen över sektorer eller 
delsektorer som bedöms vara utsatta för en 
betydande risk för koldioxidläckage ska ses 
över regelbundet, särskilt mot bakgrund av 
eventuella nya rön som finns tillgängliga.

marknadspriser i EU, innovation, den 
tekniska utvecklingen och de motiveringar 
för skattemässiga undantag och avdrag som 
anges i detta direktiv, inbegripet bränsle för 
luft- och sjöfart. Förteckningen över 
sektorer eller delsektorer som bedöms vara 
utsatta för en betydande risk för 
koldioxidläckage ska ses över regelbundet, 
särskilt mot bakgrund av eventuella nya 
rön som finns tillgängliga.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den definition av biomassa som används i 
detta direktiv utesluter inte användningen 
av en annan definition i nationell 
lagstiftning för andra syften än de som 
anges i detta direktiv.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led a – led ii
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 2 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) produkter enligt KN-nummer 2207, 
2208 90 91 och 2208 90 99 om dessa är 
avsedda för uppvärmning eller användning 
som motorbränsle och är denaturerade 
enligt artikel 27.1 a och b i 
direktiv 92/83/EG,

i) produkter enligt KN-nummer 2207, 
2208 90 91 och 2208 90 99 om dessa är 
avsedda för uppvärmning eller användning 
som motorbränsle,
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Motivering

Den föreslagna begränsningen av definitionen av denaturerad etanol i artikel 2 i är inte 
förenlig med praxis på marknaden och definitionen av bioetanol i lagstiftningen i 
medlemsstater som till exempel Sverige, Österrike och Tyskland. 

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13 – led b
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Medlemsstaterna får tillämpa en 
skattenivå för skatter på allmän 
energiförbrukning ner till noll för 
förbrukning av energiprodukter och 
elektricitet inom jordbruk, trädgårdsodling 
eller fiskodling samt inom skogsbruk. 
Förmånstagarna ska vara föremål för 
system som måste leda till ökad 
energieffektivitet som i stort sett motsvarar 
den energieffektivitet som skulle ha 
uppnåtts om unionens standardmässiga 
minimiskattesatser skulle ha tillämpats.”

”3. Medlemsstaterna får tillämpa en 
skattenivå för skatter på allmän 
energiförbrukning ner till noll för 
förbrukning av energiprodukter och 
elektricitet inom jordbruk, trädgårdsodling 
eller fiskodling samt inom skogsbruk. 
Medlemsstaterna och förmånstagarna ska
tillsammans utforma specifika strategier 
som måste leda till ökad energieffektivitet 
som i stort sett motsvarar den 
energieffektivitet som skulle ha uppnåtts 
om unionens standardmässiga 
minimiskattesatser skulle ha tillämpats.”

Motivering

Det är viktigt att de energieffektivitetsinsatser som krävs som motprestation för 
skattelättnaderna samordnas av medlemsstaterna med hjälp av specifika strategier och i 
samarbete med sektorn, och att det avsätts tillräckligt med tid för detta för att möjliggöra en 
viss flexibilitet och tillhandahålla tillräckliga investeringar för att säkra en verklig 
energibesparing, som inte kan göras utan offentligt stöd i form av årliga investeringar. 

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13 – led ba (nytt)
Direktiv 2203/96/EG
Artikel 15 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska ge 
förmånstagarna, däribland små och 
medelstora jordbruksföretag, allmän
vägledning om genomförandet av de 
energieffektivitetskrav som är kopplade 
till nedsatta skattesatser.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13 – led l – led a - led i
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Fram till den 31 januari 2023 får
medlemsstaterna, utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 5 i denna artikel,
under tillsyn av skattemyndigheterna 
tillämpa skattebefrielse eller nedsatt 
skattesats för skatter på allmän 
energiförbrukning för de skattepliktiga 
produkter som avses i artikel 2 i detta 
direktiv när dessa produkter består av eller 
innehåller en eller flera av följande 
produkter, och när det gäller biodrivmedel 
och flytande biobränslen enligt 
definitionen i artikel 2 h och 2 i i 
direktiv 2009/28/EG dessa uppfyller 
hållbarhetskriterierna enligt artikel 17 i 
det direktivet:”

”Medlemsstaterna får under tillsyn av 
skattemyndigheterna tillämpa 
skattebefrielse eller nedsatt skattesats för 
skatter på allmän energiförbrukning för de 
skattepliktiga produkter som avses i 
artikel 2 om de består av eller innehåller en 
eller flera av följande produkter:”

Motivering

Syftet är att återinföra andan i artikel 16 i direktiv 2003/96/EG. Biobränsle kommer att i hög 
grad bidra till EU:s insatser för att uppfylla sina klimat- och energimål. Medlemsstaterna 
måste få saluföra bränsle som innehåller biobränsle. Beskattningen är en viktig 
stimulansfaktor när nya typer av bränsle börjar saluföras på marknaden.
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Portugal får tillämpa skattenivåer för 
allmän energiförbrukning på 
energiprodukter och elektricitet som 
förbrukas i de autonoma regionerna 
Azorerna och Madeira som är lägre än de 
minimiskattenivåer som är fastställda i 
detta direktiv, för att kompensera högre 
transportkostnader på grund av att 
regionerna består av spridda öar.

3. Spanien och Portugal får tillämpa 
skattenivåer för allmän energiförbrukning 
på energiprodukter och elektricitet som 
förbrukas i de autonoma regionerna
Kanarieöarna, Balearerna, Azorerna och 
Madeira som är lägre än de 
minimiskattenivåer som är fastställda i 
detta direktiv, för att kompensera högre 
transportkostnader på grund av att 
regionerna består av spridda öar.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 29 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vart femte år med början vid utgången av 
2015 ska kommissionen överlämna en 
rapport om tillämpningen av detta direktiv 
till rådet och, i tillämpliga fall, ett förslag 
om eventuella ändringar av direktivet.

Vart tredje år med början vid utgången av 
2015 ska kommissionen överlämna en 
rapport om tillämpningen av detta direktiv 
till Europaparlamentet och rådet och, i 
tillämpliga fall, ett förslag om eventuella 
ändringar av direktivet.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 29 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckningen över sektorer eller Förteckningen över sektorer eller 
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delsektorer som bedöms vara utsatta för en 
betydande risk för koldioxidläckage ska för 
tillämpningen av artikel 14a i detta direktiv 
ses över regelbundet, särskilt mot bakgrund 
av eventuella nya rön som finns 
tillgängliga.

delsektorer som bedöms vara utsatta för en 
betydande risk för koldioxidläckage ska för 
tillämpningen av artikel 14a i detta direktiv 
ses över regelbundet, första gången senast 
sex månader efter detta direktivs 
ikraftträdande, särskilt mot bakgrund av 
eventuella nya rön som finns tillgängliga.
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