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KORT BEGRUNDELSE

Der er traditionelt blevet opkrævet energiafgifter af forskellige årsager: primært for at skaffe 
indtægter og for at få forbrugerne til at ændre adfærd i retning af en mere effektiv 
energiudnyttelse og brug af rene energikilder. 

Alle EU-medlemsstater opkræver energiafgifter, og disse er i et vist omfang harmoniseret på 
EU-niveau. Målet med det gældende energibeskatningsdirektiv fra 2003 var navnlig at 
forhindre konkurrenceforvridninger i energisektoren på det indre marked. 
Siden energibeskatningsdirektivet blev vedtaget, er de politiske rammer blevet ændret radikalt 
(Det Europæiske Råd i marts 2008 og FN’s klimabeskyttelseskonference, 
november/december 2010 i Cancún). Der er på energi- og klimaområdet blevet vedtaget 
konkrete og ambitiøse politiske mål for perioden frem til 2020. 

Kommissionens hensigt med dette forslag til ændring er at bringe de fire spørgsmål om 
klimaændringer, energieffektivitet, det indre marked og fremme af vækst og beskæftigelse i 
samklang med hinanden. 

Kommissionen foreslår således at opdele den kommende energibeskatning i to dele: én på 
grundlag af CO2-indholdet og én på grundlag af energiindholdet. 

På baggrund af den nuværende diskussion om et muligt kommende system med egne 
indtægter for EU1 får Kommissionens forslag en vis vægt fra et budgetmæssigt synspunkt, 
eftersom en mulig CO2-beskatning delvist vil kunne anvendes til disse fremtidige egne 
indtægter. Ud over denne kobling til EU’s budget forekommer det ordføreren vigtigt at tage 
de sociale konsekvenser af Kommissionens forslag i betragtning.

                                               
1 KOM(2011)0500 og reformudkastet ”EU for vækst” af Alain Lamassoure, Jutta Haug og Guy Verhofstadt.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til 
at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1
Angelika Werthmann

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) En CO2-relateret afgift kan delvis 
anvendes i et kommende nyt system med 
egne midler til Den Europæiske Unions 
budget.  En sådan afgift ville nedbringe 
medlemsstaternes bidrag, give mulighed 
for skattelettelser på arbejde, styrke 
sammenhængskraften, fjerne 
skævvridninger af konkurrencen på det 
indre marked, føre til en højere grad af 
skattemæssig retfærdighed og styrke 
borgenes accept gennem sin 
gennemsigtighed og enkelhed.

Or. de

Begrundelse

Oprindeligt sigtede traktaterne for grundlæggelsen af Det Europæiske Økonomiske 
Fællesskab mod en finansiering af Unionen udelukkende gennem egne midler.  Ved at lade 
dele af en CO2-relateret afgift samt en mulig anden komponent fungere som finansiering ville 
man leve op til dette retsgrundlag.

Ændringsforslag 2
Angelika Werthmann

Forslag til direktiv
Betragtning 17
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Fritagelser eller lempelser til fordel 
for husholdninger og velgørende 
organisationer kan udgøre en del af de 
sociale foranstaltninger, medlemsstater 
fastsætter. Muligheden for at anvende 
sådanne fritagelser eller lempelser bør af 
hensyn til ligebehandlingen af de 
forskellige energikilder udvides til at 
omfatte alle energiprodukter, der bruges 
som brændsel til opvarmning, og 
elektricitet. For at sikre, at virkningerne 
heraf for det indre marked fortsat er 
begrænsede, bør sådanne fritagelser eller 
lempelser kun anvendes for ikke-
erhvervsmæssige aktiviteter.

(17) Fritagelser eller lempelser til fordel 
for lavindkomsthusholdninger og 
velgørende organisationer kan udgøre en 
del af de sociale foranstaltninger, 
medlemsstater fastsætter. Muligheden for 
at anvende sådanne fritagelser eller 
lempelser bør af hensyn til 
ligebehandlingen af de forskellige 
energikilder udvides til at omfatte alle 
energiprodukter, der bruges som brændsel 
til opvarmning, og elektricitet samt 
brændstoffer. For at sikre, at virkningerne 
heraf for det indre marked fortsat er 
begrænsede, bør sådanne fritagelser eller 
lempelser kun anvendes for ikke-
erhvervsmæssige aktiviteter.

Or. de

Begrundelse

Den tilstræbte beskatning af energibærere vil, når den disponible indkomst tages i 
betragtning, ramme lavindkomsthusholdninger forholdsmæssigt hårdere end husholdninger 
med middelindkomster og højere indkomster. Mobilitetskrav af erhvervsmæssig og privat 
karakter gør, at det forekommer passende at udvide de mulige afgiftslempelser til 
brændstoffer.

Ændringsforslag 3
Angelika Werthmann

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 

(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 
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for at anvende de afgiftsfritagelser og -
lempelser, der er fastlagt i dette direktiv. 

udviklings virkninger samt begrundelsen 
for at anvende de afgiftsfritagelser og -
lempelser, der er fastlagt i dette direktiv. 

Or. de

Begrundelse

En CO2-relateret beskatning ville få vidtrækkende miljømæssige og skattepolitiske virkninger 
i Unionen. Derfor bør Kommissionen også aflægge rapport til Parlamentet. Den kan kun 
opfylde sin skattefunktion, hvis tidsrummet mellem rapportaflæggelserne forkortes.

Ændringsforslag 4
Angelika Werthmann

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 13 – litra a – nr. i
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 15 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) energiprodukter, der anvendes som 
brændsel til opvarmning, og elektricitet 
anvendt af husholdninger og/eller 
organisationer, som af den pågældende 
medlemsstat betragtes som velgørende. For 
sådanne velgørende organisationer 
begrænser medlemsstaterne fritagelsen 
eller lempelsen til anvendelse til ikke-
erhvervsmæssig virksomhed. I tilfælde af 
blandet forbrug svarer afgiften til andelen 
af hvert forbrug. Hvis et forbrug er 
ubetydeligt, kan det betragtes som værende 
lig nul

h) energiprodukter, der anvendes som 
brændsel til opvarmning, brændstoffer og 
elektricitet anvendt af
lavindkomsthusholdninger og/eller 
organisationer, som af den pågældende 
medlemsstat betragtes som velgørende. For 
sådanne velgørende organisationer 
begrænser medlemsstaterne fritagelsen 
eller lempelsen til anvendelse til ikke-
erhvervsmæssig virksomhed. I tilfælde af 
blandet forbrug svarer afgiften til andelen 
af hvert forbrug. Hvis et forbrug er 
ubetydeligt, kan det betragtes som værende 
lig nul

Or. de

Begrundelse

Den tilstræbte beskatning af energibærere vil, når den disponible indkomst tages i 
betragtning, ramme lavindkomsthusholdninger forholdsmæssigt hårdere end husholdninger 
med middelindkomster og højere indkomster. Mobilitetskrav af erhvervsmæssig og privat 
karakter gør, at det forekommer passende at udvide de mulige afgiftslempelser til 
brændstoffer.
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Ændringsforslag 5
Angelika Werthmann

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-
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. De begunstigede skal være 
omfattet af ordninger, som skal føre til en 
øget energieffektivitet, der mindst svarer til 
det, der ville være opnået, hvis EU-
standardminimumssatserne var blevet 
anvendt."

Or. de

Begrundelse

For at sikre at målet nås, skal der gælde en tydelig minimumsbestemmelse. Formuleringen 
„stort set“ er for upræcis og kan tolkes på flere måder.

Ændringsforslag 6
Angelika Werthmann

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 17 – stk. 1 – litra a – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Til fordel for energiintensive a) Til fordel for energiintensive 
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virksomheder virksomheder
Ved "energiintensiv virksomhed" forstås en 
erhvervsmæssig enhed, jf. artikel 11, hvor 
købet af energiprodukter og elektricitet 
udgør mindst 3,0 % af produktionsværdien, 
eller hvor den skyldige nationale 
energiafgift udgør mindst 0,5 % af 
værditilvæksten. Medlemsstaterne kan 
inden for rammerne af denne definition 
anvende mere restriktive begreber, 
herunder salgsværdi-, proces- og 
sektordefinitioner.

Ved "energiintensiv virksomhed" forstås en 
erhvervsmæssig enhed, jf. artikel 11, hvor 
købet af energiprodukter og elektricitet 
udgør mindst 5,0 % af produktionsværdien, 
eller hvor den skyldige nationale 
energiafgift udgør mindst 0,5 % af 
værditilvæksten. Medlemsstaterne kan 
inden for rammerne af denne definition 
anvende mere restriktive begreber, 
herunder salgsværdi-, proces- og 
sektordefinitioner.

Or. de

Begrundelse

En nedre grænse på 3 % er for lavt sat, og for mange virksomheder ville falde ind under en 
sådan. Den administrative byrde, der ville opstå herved, ville være uforholdsmæssigt stor.

Ændringsforslag 7
Angelika Werthmann

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.

Or. de

Begrundelse

En CO2-relateret beskatning ville få vidtrækkende miljømæssige og skattepolitiske virkninger 
i Unionen. Derfor bør Kommissionen også aflægge rapport til Parlamentet. Den kan kun 
opfylde sin skattefunktion, hvis tidsrummet mellem rapportaflæggelsen forkortes.
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Ændringsforslag 8
Angelika Werthmann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne offentliggør årligt 
oplysninger om anvendelsen og 
omfordelingen af indtægter fra CO2-
beskatningen, herunder en oversigt over 
anvendelsen af midlerne til 
budgetkonsolidering, omfordeling og 
ledsageforanstaltninger samt 
nedbringelsen af skattetrykket på arbejde.  

Or. de

Begrundelse

For at sikre størst mulig gennemsigtighed vedrørende anvendelsen af midlerne bør der stilles 
krav om, at medlemsstaterne gør disse oplysninger offentligt tilgængelige.


