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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. III 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, 
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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 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 
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.

(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 
generelt gælder for erhvervsmæssige 
formål, men også afgifter ned til nul, med 
henblik på at sikre den økonomiske 
bæredygtighed for landbrugsbedrifterne, 
der allerede er pressede pga. de store 
sociale, plantesundhedsmæssige og 
miljømæssige krav, som markedet ikke 
kompenserer tilstrækkeligt for. Til trods 
herfor har en undersøgelse af denne 
mulighed 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 og 
dermed samtidig nedbringer de faste 
produktionsomkostninger i disse sektorer 
på kort sigt. Disse 
energieffektivitetsmæssige fremskridt bør 
betragtes over en tilstrækkelig årrække, 
og de bør underkastes planlægning og 
kontrol fra offentlige instanser. Med 
hensyn til CO2-relateret beskatning bør 
behandlingen af de berørte sektorer ske 
under hensyntagen til hver enkelt af de 
nævnte sektorers og delsektorers evne til 
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CO2-opsamling og -lagring samt til deres 
specifikke risiko for CO2-lækage.

Or. es

Begrundelse

Landbrugerne bliver allerede mødt med en række krav om at skabe sammenhæng mellem 
produktionen og den miljømæssige bæredygtighed på grundlag af kontrol og sanktioner i 
henhold til den fælles landbrugspolitik, og de er desuden pressede pga. prisstigningen på 
dieselolien til landbruget. 
Derfor støtter vi foranstaltninger til fremme af energibesparelse, såfremt de ikke påvirker 
afgrødernes rentabilitet, og såfremt der tages hensyn til landbrugernes vilkår.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Eftersom biomasse udgør et 
strategisk område såvel for udformningen 
af medlemsstaternes fremtidige 
energisammensætninger som for 
udarbejdelsen af strategier hen imod et 
lavemissionssamfund pga. den CO2-
binding, der er forbundet med 
biomasseproduktion, er det nødvendigt, at 
samtlige medlemsstater anvender en 
ensartet generel beskatning, herunder 
momsopkrævning, for at undgå en mulig 
"grænseeffekt" eller endda en ulige 
udvikling af biomasse medlemsstaterne 
imellem.

Or. es

Begrundelse

Dette direktiv sigter mod at forbedre energibeskatningen af biomasse i forhold til andre 
energiprodukter, hvad angår deres varmepotentiale. Hver enkelt medlemsstat anvender 
imidlertid meget forskellige momssatser på biomasse. Nogle medlemsstater anvender en 
nedsat eller meget nedsat afgift, og andre en generel afgift, hvilket forårsager voldsomme 
forskelle, der igen kan forårsage en "grænseeffekt" med hensyn til anvendelsen af biomasse 
og skade biomassens potentiale i medlemsstaternes energisammensætninger.
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Medlemsstaterne bør opfordres til at 
anvende en afgiftsbehandling, der er 
fordelagtig for anvendelsen af 
andengenerationsbiobrændstof. 
Kommissionen bør give højeste prioritet til 
forskning i andengenerations-
biobrændstoffer med henblik på at 
forbedre deres effektivitet og nedbringe de 
faktiske omkostninger i forbindelse med 
dem, såvel som til at øge finansieringen 
på forsknings- og udviklingsområdet 
betragteligt.  

Or. es

Ændringsforslag 4

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. 
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 

(28) Kommissionen bør hvert femte år og 
for første gang ved udgangen af 2015 
aflægge rapport til Rådet og Europa-
Parlamentet 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.
Listen over sektorer eller delsektorer, der 
anses for at være forbundet med en 
betydelig risiko for CO2-lækage bør 
underkastes et regelmæssigt gennemsyn, 
under hensyntagen til disponibiliteten af ny 
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dokumentation." dokumentation. Kommissionen skal 
særligt undersøge risikoen for CO2-
lækage i landbrugssektoren, og i givet fald 
skal Kommissionen forelægge et forslag 
til på hensigtsmæssig vis at udvide listen 
over sektorer med betydelig risiko for 
CO2-lækage for Rådet og Europa-
Parlamentet senest seks måneder efter 
dette direktivs ikrafttræden.

Or. es

Begrundelse

La propia Comisión Europea ha reconocido en "La hoja de ruta hacia una sociedad 
hipocarbónica en el 2050" [COM (2011) 112 final], que la agricultura debe ser considerada 
como un sector de riesgo de fuga de carbono. La presente directiva se remite en su artículo 
14 bis, apartado 5, a un listado de sectores considerados como tal descrito en el artículo 10 
bis, apartado 13 de la Directiva 2003/87 CE por la que se establece un régimen para el 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Realizamos un llamamiento 
para que la Comisión Europea presente una propuesta de modificación que incorpore al 
sector primario en este listado de sectores para que, a tenor de la presente directiva, pueda 
acceder a las ventajas fiscales que detalla.

Ændringsforslag 5

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 
i dette direktiv, udelukker ikke 
anvendelsen af en anden definition til 
andre formål i national lovgivning.

Or. es
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Ændringsforslag 6

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 3 affattes således: b) Stk. 3 affattes således:

«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-
standardminimumssatserne var blevet 
anvendt."

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

Or. es

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 i form af årlige 
investeringer.   

Ændringsforslag 7

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 

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

Kanariske Øer, De Baleariske Øer,
Azorerne og Madeira, der er lavere end 
minimumsafgiftssatserne i dette direktiv, 
som kompensation for 
transportomkostningerne, fordi regionerne 
består af spredtliggende øer. 

Or. es

Ændringsforslag 8

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

Or. es

Ændringsforslag 9

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 
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dokumentation." ». 

Or. es


