
AM\883480DA.doc PE475.931v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Økonomi- og Valutaudvalget

2011/0092(CNS)

1.12.2011

ÆNDRINGSFORSLAG
21 - 218

Udkast til betænkning
Astrid Lulling
(PE473.839v01-00)

om ændring af direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne 
for beskatning af energiprodukter og elektricitet

Forslag til direktiv
(KOM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))



PE475.931v01-00 2/143 AM\883480DA.doc

DA

AM_Com_LegReport



AM\883480DA.doc 3/143 PE475.931v01-00

DA

Ændringsforslag 21
Robert Goebbels, Werner Langen

Forslag til direktiv
-

Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Ændringsforslag 22
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Rådets direktiv 2003/96/EF blev 
vedtaget for at sikre, at det indre marked 
fungerer korrekt med hensyn til 
beskatningen af energiprodukter og 
elektricitet. I overensstemmelse med EF-
traktatens artikel 6 er miljøbeskyttelseskrav 
blevet integreret i udformningen af nævnte 
direktiv, navnlig på baggrund af 
Kyotoprotokollen.

(1) Rådets direktiv 2003/96/EF blev 
vedtaget for at sikre, at det indre marked 
fungerer korrekt med hensyn til 
beskatningen af energiprodukter og 
elektricitet. I overensstemmelse med EF-
traktatens artikel 6 er miljøbeskyttelseskrav 
blevet integreret i udformningen af nævnte 
direktiv, navnlig på baggrund af 
Kyotoprotokollen. Det er vigtigt, at det i 
henhold til artikel 9 i traktaten om Den 
Europæiske Union bør undersøges, om 
der tages tilstrækkeligt hensyn til 
beskyttelsen af den offentlige sundhed, for 
eksempel i forbindelse med 
luftforurening.

Or. nl

Ændringsforslag 23
Hans-Peter Martin

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) i betragtning af, at beskatning af 
energi i EU er så omfattende og vigtigt et 
emne, er det vigtigt, at målene i Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning nr. 
406/2009/EF af 23. april 2009 om 
medlemsstaternes indsats for at nedbringe 
deres drivhusgasemissioner1 skal tjene 
som grundlag for en omstrukturering af 
Fællesskabets rammebestemmelser om 
beskatning af energiprodukter og 
elektricitet, da der kun på denne måde 
kan tages passende hensyn til klima- og 
miljøpolitiske målsætninger. Med henblik 
på at overlevere et miljø, der er til at leve 
i, til kommende generationer, bør 
formålet om at reducere udledningen af 
drivhusgasser inden for rammerne af den 
planlagte omstrukturering af 
energibeskatning have forrang for de 
enkelte medlemsstaters energi- og 
industripolitiske målsætninger.
_____________
1 EFT L 140 af 05.06.09, s. 136.

Or. de

Ændringsforslag 24
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) For at det indre marked kan fungere 
hensigtsmæssigt og effektivt på 
energiområdet, er det nødvendigt med en 
vedvarende og omhyggelig koordination 
af samtlige Unionens initiativer og 
retsakter, der vedrører dette område. Ikke 
blot bør det reviderede direktiv
2003/96/EF gøres foreneligt med andre 
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energirelaterede politikker.  Disse 
politikker bør også på passende vis 
tilpasses energibeskatningsrammerne.  
Enhver mangel på sammenhæng ville 
være til skade for virkeliggørelsen af 
Unionens langsigtede målsætninger om at 
skabe intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst.

Or. en

Begrundelse

Energi er et område, hvor der har været stor politisk aktivitet i en række år, men hvor 
koordinationen mellem de forskellige initiativer har været ringe. Nu er der brug for en mere 
sammenhængende tilgang, hvor synergier skabes, og inkonsekvens udryddes.

Ændringsforslag 25
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Beskatning af energiprodukter bør 
gribes an på en teknologineutral måde for 
at give nye teknologier mulighed for at 
udvikle sig.

Or. nl

Ændringsforslag 26
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Denne revision af direktiv 
2003/96/EF bør ses i sammenhæng med 
en miljøafgiftsreform og Europa 2020-
strategien. Hvis medlemsstaterne beslutter 
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at gennemføre det reviderede direktiv på 
en sådan måde, at det skaber øgede 
indtægter, bør de ekstra ressourcer i det 
mindste delvist anvendes til at fremme 
skabelsen af bæredygtige jobs og 
bæredygtig vækst ved at sænke skatten på 
arbejde på en retfærdig og afbalanceret 
måde. Ved at flytte virkningerne af 
beskatning fra en produktionsfaktor 
(arbejdskraft) til en anden (energi) 
forbedrer man beskæftigelsessituationen 
og nedbringer emissionerne uden at 
påvirke det europæiske erhvervslivs 
konkurrenceevne negativt.

Or. en

Begrundelse

Det reviderede direktiv bør være et vigtigt element i fremme af den grønne omlægning: 
bekæmpelse af klimaændringerne, skabelse af nye grønne jobs, fremskyndelse af udviklingen 
af renere teknologi og forøgelse af energieffektivitet og -besparelser. Grøn vækst er af 
afgørende betydning for, at det europæiske erhvervsliv kan forsvare sin position på 
verdensmarkedet. Ikke mindst bør omlægningen blive stimuleret ved, at der skabes en mere 
intelligent – ikke en mere byrdefuld – skatte- og afgiftsstruktur.

Ændringsforslag 27
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Beskatning i forbindelse med CO2-
emissioner kan være et 
omkostningseffektivt middel for 
medlemsstaterne til at gennemføre de 
reduktioner af drivhusgasser, der er 
nødvendige i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning nr. 
406/2009/EF af 23. april 2009 om 
medlemsstaternes indsats for at reducere 
deres drivhusgasemissioner med henblik på 
at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at 
reducere drivhusgasemissionerne frem til 

(3) Beskatning i forbindelse med CO2-
emissioner er almindeligvis et 
omkostningseffektivt middel for 
medlemsstaterne til at gennemføre de 
reduktioner af drivhusgasser, der er 
nødvendige i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning nr. 
406/2009/EF af 23. april 2009 om 
medlemsstaternes indsats for at reducere 
deres drivhusgasemissioner med henblik på 
at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at 
reducere drivhusgasemissionerne frem til 
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2020, hvad angår kilder, som ikke er 
omfattet af EU-ordningen under Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF. I 
betragtning af den CO2-relaterede 
beskatnings potentielle rolle er det af 
hensyn til det indre markeds korrekte 
funktion nødvendigt, at der fastlægges 
fælles regler for en sådan beskatning.

2020, hvad angår kilder, som ikke er 
omfattet af EU-ordningen under Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF. I 
betragtning af den CO2-relaterede 
beskatnings nuværende og potentielle rolle 
er det af hensyn til det indre markeds 
korrekte funktion nødvendigt, at der 
fastlægges fælles regler for en sådan 
beskatning.

Or. en

Begrundelse

Nogle medlemsstater har allerede velfungerende og omkostningseffektive CO2-relaterede 
afgiftssystemer.

Ændringsforslag 28
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Beskatning i forbindelse med CO2-
emissioner kan være et 
omkostningseffektivt middel for 
medlemsstaterne til at gennemføre de
reduktioner af drivhusgasser, der er 
nødvendige i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning nr. 
406/2009/EF af 23. april 2009 om 
medlemsstaternes indsats for at reducere 
deres drivhusgasemissioner med henblik på 
at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at 
reducere drivhusgasemissionerne frem til 
2020, hvad angår kilder, som ikke er 
omfattet af EU-ordningen under Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 

(3) Beskatning i forbindelse med CO2-
emissioner kan være et 
omkostningseffektivt middel for 
medlemsstaterne til at gennemføre 
reduktioner af drivhusgasser i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 
nr. 406/2009/EF af 23. april 2009 om 
medlemsstaternes indsats for at reducere 
deres drivhusgasemissioner med henblik på 
at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at 
reducere drivhusgasemissionerne frem til 
2020, hvad angår kilder, som ikke er 
omfattet af EU-ordningen under Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
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drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF. I 
betragtning af den CO2-relaterede 
beskatnings potentielle rolle er det af 
hensyn til det indre markeds korrekte 
funktion nødvendigt, at der fastlægges 
fælles regler for en sådan beskatning.

ændring af Rådets direktiv 96/61/EF. I 
betragtning af den CO2-relaterede 
beskatnings potentielle rolle er det af 
hensyn til det indre markeds korrekte 
funktion nødvendigt, at der fastlægges 
fælles regler for en sådan beskatning.

Or. en

Ændringsforslag 29
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Det bør dog tages i betragtning, at 
medlemsstaternes økonomier er meget 
forskellige med hensyn til energimikset, 
og at processen med at reducere 
drivhusgasemissionerne bør støttes i 
overensstemmelse med princippet om 
fiskal neutralitet for dermed at sikre, at 
den ikke påvirker de berørte økonomiers 
konkurrenceevne negativt. Dette direktiv 
tager hensyn til, at medlemsstaterne er 
ved at udvikle langsigtede, optimale 
energimiksstrategier, der sætter dem i 
stand til f.eks. at udvikle sig til 
lavemissionsøkonomier, hvilket så vil gøre 
det muligt for dem at tage de 
klimaudfordringer op, som EU-retten 
giver dem. I betragtning af de legitime 
sociale og økonomiske interesser, der er 
indblandet, bør medlemsstaterne gives frie 
hænder, for så vidt angår anvendelse af 
beskatning vedrørende CO2-emissioner. 
Det at give medlemsstaterne sådanne 
skønsbeføjelser betyder, at de har frihed 
til at vælge at anvende et 
emissionselement, når de fastsætter 
afgiftssatsen for energiprodukter og 
elektricitet. 
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Or. pl

Ændringsforslag 30
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Medlemsstaterne bør imidlertid
ligesom hidtil have mulighed for at 
anvende energibeskatning på brændsel til 
opvarmning, motorbrændstof og 
elektricitet til flere forskellige formål, som 
ikke nødvendigvis eller specifikt eller 
udelukkende er forbundet med reduktion af 
drivhusgasser.

(4) Medlemsstaterne bør ligesom hidtil 
også have mulighed for at anvende 
energibeskatning på brændsel til 
opvarmning, motorbrændstof og 
elektricitet til flere forskellige formål, som 
ikke nødvendigvis eller specifikt eller 
udelukkende er forbundet med reduktion af 
drivhusgasser.

Or. pl

Ændringsforslag 31
Werner Langen, Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Energiafgifter bør ikke omfatte 
genvinding af energi fra affald og især 
anvendelse af affald som alternativt 
brændsel, da direktiv 2008/98/EF af 
Europa-Parlamentet og Rådet af 19. 
november 2008 om affald og ophævelse af 
visse direktiver opfordrer producenter og 
indehavere af affald til at bortskaffe 
affald på den mest energieffektive og 
ressourcevenlige måde som muligt, og
prioriterer energiudnyttelse frem for 
bortskaffelse. 

Or. de
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Ændringsforslag 32
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Medlemsstaterne bør også fortsat 
have ret til at anvende en sats for generel 
energiforbrugsbeskatning ned til nul for 
forbrug af energiprodukter og elektricitet, 
der anvendes til produktion i landbrug, 
havebrug og akvakultur samt i skovbrug.

Or. en

Ændringsforslag 33
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

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 en eller to 
komponenter, nemlig obligatorisk generel 
energiforbrugsbeskatning og, fakultativt, 
CO2-relateret beskatning.

Or. en
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Ændringsforslag 34
Philippe De Backer

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. Kommissionen bør 
forelægge en rapport for Parlamentet og 
Rådet, der undersøger, om der med det 
formål at beskytte folkesundheden ud over 
CO2-emissioner bør tages emissioner af 
andre skadelige gasser i betragtning.

Or. nl

Ændringsforslag 35
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hver af de pågældende komponenter 
bør beregnes på basis af objektive kriterier, 
der gør det muligt at ligebehandle de 
forskellige energikilder. I forbindelse med 
CO2-relateret beskatning bør der henvises 
til de CO2-emissioner, som hvert enkelt af 
de pågældende energiprodukter giver 

(6) Hver af de pågældende komponenter 
bør beregnes på basis af objektive kriterier, 
der gør det muligt at ligebehandle de 
forskellige energikilder. I forbindelse med 
CO2-relateret beskatning af ikke-
biomassebaserede brændstoffer bør der 
henvises til de CO2-emissioner, som hvert 
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anledning til, idet der som reference bruges 
de CO2-emissionsfaktorer, der er fastlagt i 
Kommissionens beslutning 2007/589/EF af 
18. juli 2007 om retningslinjer for 
overvågning og rapportering af 
drivhusgasudledninger i medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF. I forbindelse med den 
generelle energiforbrugsbeskatning bør der 
henvises til de forskellige energiprodukters 
og elektricitetens energiindhold, jf. 
referencerne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 2006 
om energieffektivitet i slutanvendelserne 
og om energitjenester samt om ophævelse 
af Rådets direktiv 93/76/EØF. I den 
sammenhæng bør der tages hensyn til de 
miljømæssige fordele, der er knyttet til
biomasse eller produkter fremstillet af 
biomasse. Disse produkter bør beskattes 
på grundlag af de CO2-emissionsfaktorer, 
der er angivet i beslutning 2007/589/EF 
for biomasse eller produkter fremstillet af 
biomasse, og af deres energiindhold som 
angivet i bilag III til direktiv 2009/28/EF. 
Biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
som defineret i artikel 2, litra h) og i), i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme 
af anvendelsen af energi fra vedvarende 
energikilder er i den forbindelse langt den 
vigtigste kategori. Eftersom de 
miljømæssige fordele ved disse produkter 
varierer, alt efter om de opfylder 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17 i 
nævnte direktiv, bør de specifikke 
referenceværdier for biomasse og 
produkter fremstillet af biomasse kun 
finde anvendelse, når disse kriterier er 
opfyldt.

enkelt af de pågældende energiprodukter 
giver anledning til, idet der som reference 
bruges de CO2-emissionsfaktorer, der er 
fastlagt i Kommissionens beslutning 
2007/589/EF af 18. juli 2007 om 
retningslinjer for overvågning og 
rapportering af drivhusgasudledninger i 
medfør af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/87/EF. I forbindelse med den 
generelle energiforbrugsbeskatning bør der 
henvises til de forskellige energiprodukters 
og elektricitetens energiindhold, jf. 
referencerne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 2006 
om energieffektivitet i slutanvendelserne 
og om energitjenester samt om ophævelse 
af Rådets direktiv 93/76/EØF. For
biomasse, biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler som defineret i artikel 2, litra 
h) og i), i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder, der ikke opfylder 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17 i 
nævnte direktiv, anvender 
medlemsstaterne CO2-
referenceemissionsfaktoren for de dertil 
svarende former for 
opvarmningsbrændsel eller 
motorbrændstof, for hvilke der er angivet 
minimumsafgiftssatser i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør ikke hindres i at pålægge biomassebaserede brændstoffer CO2-afgifter i 
det omfang, dette afspejler nettolivscyklussen for CO2-emission forårsaget af produktion, 
raffinering, transport og anvendelse af disse brændstoffer. Dette bør ikke kun gælde for 
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biobrændstoffer og flydende biobrændsler, men også for brændstoffer baseret på fast 
biomasse.

Ændringsforslag 36
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hver af de pågældende komponenter 
bør beregnes på basis af objektive kriterier, 
der gør det muligt at ligebehandle de 
forskellige energikilder. I forbindelse med 
CO2-relateret beskatning bør der henvises 
til de CO2-emissioner, som hvert enkelt af 
de pågældende energiprodukter giver 
anledning til, idet der som reference bruges 
de CO2-emissionsfaktorer, der er fastlagt i 
Kommissionens beslutning 2007/589/EF af 
18. juli 2007 om retningslinjer for 
overvågning og rapportering af 
drivhusgasudledninger i medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF. I forbindelse med den 
generelle energiforbrugsbeskatning bør der 
henvises til de forskellige energiprodukters 
og elektricitetens energiindhold, jf. 
referencerne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 2006 
om energieffektivitet i slutanvendelserne 
og om energitjenester samt om ophævelse 
af Rådets direktiv 93/76/EØF. I den 
sammenhæng bør der tages hensyn til de 
miljømæssige fordele, der er knyttet til 
biomasse eller produkter fremstillet af 
biomasse. Disse produkter bør beskattes på 
grundlag af de CO2-emissionsfaktorer, der 
er angivet i beslutning 2007/589/EF for 
biomasse eller produkter fremstillet af 
biomasse, og af deres energiindhold som 
angivet i bilag III til direktiv 2009/28/EF. 
Biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
som defineret i artikel 2, litra h) og i), i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(6) Hver af de pågældende komponenter 
bør beregnes på basis af objektive kriterier, 
der gør det muligt at ligebehandle de 
forskellige energikilder. I forbindelse med 
CO2-relateret beskatning bør der henvises 
til de CO2-emissioner, som hvert enkelt af 
de pågældende energiprodukter giver 
anledning til, idet der som reference bruges 
de CO2-emissionsfaktorer, der er fastlagt i 
Kommissionens beslutning 2007/589/EF af 
18. juli 2007 om retningslinjer for 
overvågning og rapportering af 
drivhusgasudledninger i medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF. I forbindelse med den 
generelle energiforbrugsbeskatning bør der 
henvises til de forskellige energiprodukters 
og elektricitetens energiindhold, jf. 
referencerne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 2006 
om energieffektivitet i slutanvendelserne 
og om energitjenester samt om ophævelse 
af Rådets direktiv 93/76/EØF. I den 
sammenhæng bør der tages hensyn til de 
miljømæssige fordele, der er knyttet til 
biomasse eller produkter fremstillet af 
biomasse. Disse produkter bør beskattes på 
grundlag af de CO2-emissionsfaktorer, der 
er angivet i beslutning 2007/589/EF for 
biomasse eller produkter fremstillet af 
biomasse, og af deres energiindhold som 
angivet i bilag III til direktiv 2009/28/EF. 
Eftersom de miljømæssige fordele ved 
disse produkter varierer, alt efter om de 
opfylder de relevante 
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2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme 
af anvendelsen af energi fra vedvarende 
energikilder er i den forbindelse langt den 
vigtigste kategori. Eftersom de 
miljømæssige fordele ved disse produkter 
varierer, alt efter om de opfylder
bæredygtighedskriterierne i artikel 17 i 
nævnte direktiv, bør de specifikke 
referenceværdier for biomasse og 
produkter fremstillet af biomasse kun finde 
anvendelse, når disse kriterier er opfyldt.

bæredygtighedskriterier, bør de specifikke 
referenceværdier for biomasse og 
produkter fremstillet af biomasse kun 
finde anvendelse, når disse kriterier er 
opfyldt. For så vidt angår biobrændstoffer 
og flydende biobrændsler som defineret i 
artikel 2, litra h) og i), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme 
af anvendelsen af energi fra vedvarende 
energikilder, er det 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17 i 
nævnte direktiv, der skal anvendes. For så 
vidt angår produkter fremstillet af 
biomasse, som hverken er biobrændstoffer 
eller flydende biobrændsler, fremsætter 
Kommissionen senest et år efter 
vedtagelsen af dette direktiv et forslag til 
specifikke bæredygtighedskriterier herfor. 
Så snart dette forslag er blevet godkendt, 
finder disse kriterier anvendelse på disse 
produkter.

Or. en

Begrundelse

Bæredygtighedskriterier bør ikke kun finde anvendelse på biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, men også på brændstoffer baseret på fast biomasse. Det ville ikke være 
rimeligt, hvis man konsekvent – som i Kommissionen forslag – gav brændstoffer baseret på 
ikke-bæredygtig fast biomasse særbehandling. Da bæredygtighedslogikken er noget 
forskellig, alt efter om der er tale om fast biomasse eller biobrændstoffer/flydende 
biobrændsler, er man nødt til at udarbejde særlige kriterier for fast biomasse og derefter 
bringe dem i anvendelse inden for rammerne af dette direktiv.

Ændringsforslag 37
Fiona Hall, Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hver af de pågældende komponenter 
bør beregnes på basis af objektive kriterier, 
der gør det muligt at ligebehandle de 

(6) Hver af de pågældende komponenter 
bør beregnes på basis af objektive kriterier, 
der gør det muligt at ligebehandle de 
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forskellige energikilder. I forbindelse med 
CO2-relateret beskatning bør der henvises 
til de CO2-emissioner, som hvert enkelt af 
de pågældende energiprodukter giver 
anledning til, idet der som reference bruges 
de CO2-emissionsfaktorer, der er fastlagt i 
Kommissionens beslutning 2007/589/EF af 
18. juli 2007 om retningslinjer for 
overvågning og rapportering af 
drivhusgasudledninger i medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF. I forbindelse med den 
generelle energiforbrugsbeskatning bør der 
henvises til de forskellige energiprodukters 
og elektricitetens energiindhold, jf. 
referencerne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 2006 
om energieffektivitet i slutanvendelserne 
og om energitjenester samt om ophævelse 
af Rådets direktiv 93/76/EØF. I den 
sammenhæng bør der tages hensyn til de 
miljømæssige fordele, der er knyttet til 
biomasse eller produkter fremstillet af 
biomasse. Disse produkter bør beskattes 
på grundlag af de CO2-emissionsfaktorer, 
der er angivet i beslutning 2007/589/EF 
for biomasse eller produkter fremstillet af 
biomasse, og af deres energiindhold som 
angivet i bilag III til direktiv 2009/28/EF.
Biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
som defineret i artikel 2, litra h) og i), i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme 
af anvendelsen af energi fra vedvarende 
energikilder er i den forbindelse langt den 
vigtigste kategori. Eftersom de 
miljømæssige fordele ved disse produkter 
varierer, alt efter om de opfylder 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17 i 
nævnte direktiv, bør de specifikke 
referenceværdier for biomasse og 
produkter fremstillet af biomasse kun 
finde anvendelse, når disse kriterier er 
opfyldt.

forskellige energikilder. I forbindelse med 
CO2-relateret beskatning af ikke-
biomassebaserede brændstoffer bør der 
henvises til de CO2-emissioner, som hvert 
enkelt af de pågældende energiprodukter 
giver anledning til, idet der som reference 
bruges de CO2-emissionsfaktorer, der er 
fastlagt i Kommissionens beslutning 
2007/589/EF af 18. juli 2007 om 
retningslinjer for overvågning og 
rapportering af drivhusgasudledninger i 
medfør af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/87/EF. I forbindelse med den 
generelle energiforbrugsbeskatning bør der 
henvises til de forskellige energiprodukters 
og elektricitetens energiindhold, jf. 
referencerne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 2006 
om energieffektivitet i slutanvendelserne 
og om energitjenester samt om ophævelse 
af Rådets direktiv 93/76/EØF. Med hensyn
til biomasse, biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler som defineret i artikel 2, litra 
h) og i), i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder, skal den 
biomasse, de biobrændstoffer og de 
flydende biobrændsler, der ikke opfylder 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17 i 
nævnte direktiv, beskattes af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
CO2-referenceemissionsfaktoren for de 
dertil svarende former for 
opvarmningsbrændsel eller 
motorbrændstof, for hvilke der er angivet 
minimumsafgiftssatser i dette direktiv.

Or. en
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Begrundelse

Medlemsstaterne må ikke hindres i at pålægge biomassebaserede brændstoffer CO2-afgifter i 
det omfang, dette afspejler nettolivscyklussen for CO2-emission forårsaget af produktion, 
raffinering, transport og anvendelse af disse brændstoffer. Dette bør ikke kun gælde for 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler, men også for brændstoffer baseret på fast 
biomasse. CO2-afgifter på biobrændstoffer og flydende biobrændsler bør bringes i 
overensstemmelse med de vedtagne ændringer i bæredygtighedskriterierne.

Ændringsforslag 38
Hans-Peter Martin

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hver af de pågældende komponenter 
bør beregnes på basis af objektive kriterier, 
der gør det muligt at ligebehandle de 
forskellige energikilder. I forbindelse med 
CO2-relateret beskatning bør der henvises 
til de CO2-emissioner, som hvert enkelt af 
de pågældende energiprodukter giver 
anledning til, idet der som reference 
bruges de CO2-emissionsfaktorer, der er 
fastlagt i Kommissionens beslutning 
2007/589/EF af 18. juli 2007 om 
retningslinjer for overvågning og 
rapportering af drivhusgasudledninger i 
medfør af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/87/EF. I forbindelse med den 
generelle energiforbrugsbeskatning bør der 
henvises til de forskellige energiprodukters 
og elektricitetens energiindhold, jf. 
referencerne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 2006 
om energieffektivitet i slutanvendelserne 
og om energitjenester samt om ophævelse 
af Rådets direktiv 93/76/EØF. I den 
sammenhæng bør der tages hensyn til de 
miljømæssige fordele, der er knyttet til 
biomasse eller produkter fremstillet af 
biomasse. Disse produkter bør beskattes på 
grundlag af de CO2-emissionsfaktorer, der 
er angivet i beslutning 2007/589/EF for 

(6) Hver af de pågældende komponenter 
bør beregnes på basis af objektive kriterier, 
der gør det muligt at ligebehandle de 
forskellige energikilder. I forbindelse med 
CO2-relateret beskatning bør der henvises 
til de CO2-emissioner, som hvert enkelt af 
de pågældende energiprodukter. I denne 
sammenhæng skal de CO2-
emissionsfaktorer, der er fastlagt i 
Kommissionens beslutning 2007/589/EF af 
18. juli 2007 om retningslinjer for 
overvågning og rapportering af 
drivhusgasudledninger i medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF bruges som reference. Der 
bør også tages behørigt hensyn ikke kun 
til CO2-emissioner fra den daglige drift af 
kraftværker, som producerer elektricitet, 
men også til de emissioner, der genereres 
ved minedrift af brændstoffer, der er 
nødvendige for at fyre kraftværker og ved 
oparbejdning af disse brændstoffer. I 
forbindelse med den generelle 
energiforbrugsbeskatning bør der henvises 
til de forskellige energiprodukters og 
elektricitetens energiindhold, jf. 
referencerne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 2006 
om energieffektivitet i slutanvendelserne 
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biomasse eller produkter fremstillet af 
biomasse, og af deres energiindhold som 
angivet i bilag III til direktiv 2009/28/EF.
Biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
som defineret i artikel 2, litra h) og i), i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme 
af anvendelsen af energi fra vedvarende 
energikilder er i den forbindelse langt den 
vigtigste kategori. Eftersom de 
miljømæssige fordele ved disse produkter 
varierer, alt efter om de opfylder 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17 i 
nævnte direktiv, bør de specifikke 
referenceværdier for biomasse og 
produkter fremstillet af biomasse kun finde 
anvendelse, når disse kriterier er opfyldt.

og om energitjenester samt om ophævelse 
af Rådets direktiv 93/76/EØF. I den 
sammenhæng bør der tages hensyn til de 
miljømæssige fordele, der er knyttet til 
biomasse eller produkter fremstillet af 
biomasse. Disse produkter bør beskattes på 
grundlag af de CO2-emissionsfaktorer, der 
er angivet i beslutning 2007/589/EF for 
biomasse eller produkter fremstillet af 
biomasse, og af deres energiindhold som 
angivet i bilag III til direktiv 2009/28/EF.
Biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
som defineret i artikel 2, litra h) og i), i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme 
af anvendelsen af energi fra vedvarende 
energikilder er i den forbindelse langt den 
vigtigste kategori. Eftersom de 
miljømæssige fordele ved disse produkter 
varierer, alt efter om de opfylder 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17 i 
nævnte direktiv, bør de specifikke 
referenceværdier for biomasse og 
produkter fremstillet af biomasse kun finde 
anvendelse, når disse kriterier er opfyldt.

Or. de

Ændringsforslag 39
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hver af de pågældende komponenter 
bør beregnes på basis af objektive kriterier, 
der gør det muligt at ligebehandle de 
forskellige energikilder. I forbindelse med 
CO2-relateret beskatning bør der henvises 
til de CO2-emissioner, som hvert enkelt af 
de pågældende energiprodukter giver 
anledning til, idet der som reference bruges 
de CO2-emissionsfaktorer, der er fastlagt i 
Kommissionens beslutning 2007/589/EF af 

(6) Hver af de pågældende komponenter 
bør beregnes på basis af objektive kriterier, 
der gør det muligt at ligebehandle de 
forskellige energikilder. I forbindelse med 
fakultativ CO2-relateret beskatning bør der 
henvises til de CO2-emissioner, som hvert 
enkelt af de pågældende energiprodukter 
giver anledning til, idet der som reference 
bruges de CO2-emissionsfaktorer, der er 
fastlagt i Kommissionens beslutning 
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18. juli 2007 om retningslinjer for 
overvågning og rapportering af 
drivhusgasudledninger i medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF. I forbindelse med den 
generelle energiforbrugsbeskatning bør der 
henvises til de forskellige energiprodukters 
og elektricitetens energiindhold, jf. 
referencerne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 2006 
om energieffektivitet i slutanvendelserne 
og om energitjenester samt om ophævelse 
af Rådets direktiv 93/76/EØF. I den 
sammenhæng bør der tages hensyn til de 
miljømæssige fordele, der er knyttet til 
biomasse eller produkter fremstillet af 
biomasse. Disse produkter bør beskattes på 
grundlag af de CO2-emissionsfaktorer, der 
er angivet i beslutning 2007/589/EF for 
biomasse eller produkter fremstillet af 
biomasse, og af deres energiindhold som 
angivet i bilag III til direktiv 2009/28/EF. 
Biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
som defineret i artikel 2, litra h) og i), i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme 
af anvendelsen af energi fra vedvarende 
energikilder er i den forbindelse langt den 
vigtigste kategori. Eftersom de 
miljømæssige fordele ved disse produkter 
varierer, alt efter om de opfylder 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17 i 
nævnte direktiv, bør de specifikke 
referenceværdier for biomasse og 
produkter fremstillet af biomasse kun finde 
anvendelse, når disse kriterier er opfyldt.

2007/589/EF af 18. juli 2007 om 
retningslinjer for overvågning og 
rapportering af drivhusgasudledninger i 
medfør af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/87/EF. I forbindelse med den 
generelle energiforbrugsbeskatning bør der 
henvises til de forskellige energiprodukters 
og elektricitetens energiindhold, jf. 
referencerne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 2006 
om energieffektivitet i slutanvendelserne 
og om energitjenester samt om ophævelse 
af Rådets direktiv 93/76/EØF. I den 
sammenhæng bør der tages hensyn til de 
miljømæssige fordele, der er knyttet til 
biomasse eller produkter fremstillet af 
biomasse. Disse produkter bør beskattes på 
grundlag af de CO2-emissionsfaktorer, der 
er angivet i beslutning 2007/589/EF for 
biomasse eller produkter fremstillet af 
biomasse, og af deres energiindhold som 
angivet i bilag III til direktiv 2009/28/EF. 
Biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
som defineret i artikel 2, litra h) og i), i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme 
af anvendelsen af energi fra vedvarende 
energikilder er i den forbindelse langt den 
vigtigste kategori. Eftersom de 
miljømæssige fordele ved disse produkter 
varierer, alt efter om de opfylder 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17 i 
nævnte direktiv, bør de specifikke 
referenceværdier for biomasse og 
produkter fremstillet af biomasse kun finde 
anvendelse, når disse kriterier er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 40
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Betragtning 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) CO2-relateret beskatning bør tilpasses 
virkemåden for direktiv 2003/87/EF for at 
supplere den på effektiv vis. Denne 
beskatning bør gælde for alle anvendelser, 
også med andre formål end opvarmning, af 
energiprodukter, der forårsager CO2-
emissioner i anlæg i den betydning, der er 
fastlagt i nævnte direktiv, forudsat at det 
pågældende anlæg ikke er omfattet af 
emissionshandelsordningen i henhold til 
nævnte direktiv. Eftersom den kumulative 
anvendelse af begge disse instrumenter dog 
ikke vil gøre det muligt at opnå større 
emissionsreduktioner end dem, der generelt 
opnås gennem emissionshandelsordningen 
alene, men blot vil øge de samlede 
omkostninger i forbindelse med disse 
reduktioner, bør CO2-relateret beskatning 
ikke gælde for forbrug i anlæg, der er 
omfattet af EU-ordningen.

(7) CO2-relateret beskatning bør tilpasses 
virkemåden for direktiv 2003/87/EF for at 
supplere den på effektiv vis. Denne 
beskatning bør gælde for alle anvendelser, 
også med andre formål end opvarmning, af 
energiprodukter, der forårsager CO2-
emissioner i anlæg i den betydning, der er 
fastlagt i nævnte direktiv, forudsat at det 
pågældende anlæg ikke er omfattet af 
emissionshandelsordningen i henhold til 
nævnte direktiv. Eftersom den kumulative 
anvendelse af begge disse instrumenter dog 
ikke vil gøre det muligt at opnå større 
emissionsreduktioner end dem, der generelt 
opnås gennem emissionshandelsordningen 
alene, men blot vil øge de samlede 
omkostninger i forbindelse med disse 
reduktioner, må CO2-relateret beskatning 
ikke gælde for direkte og indirekte forbrug 
i anlæg, der er omfattet af EU-ordningen.
En dobbelt byrde i form af 
dobbeltbeskatning og dobbeltregulering 
vil føre til konkurrenceforvridning og skal 
udelukkes.

Or. de

Ændringsforslag 41
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) CO2-relateret beskatning bør tilpasses 
virkemåden for direktiv 2003/87/EF for at 
supplere den på effektiv vis. Denne 
beskatning bør gælde for alle anvendelser, 
også med andre formål end opvarmning, af 
energiprodukter, der forårsager CO2-
emissioner i anlæg i den betydning, der er 

(7) CO2-relateret beskatning bør tilpasses 
virkemåden for direktiv 2003/87/EF for at 
supplere den på effektiv vis. Denne 
beskatning bør gælde for alle anvendelser, 
også med andre formål end opvarmning, af 
energiprodukter, der forårsager CO2-
emissioner i anlæg i den betydning, der er 
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fastlagt i nævnte direktiv, forudsat at det 
pågældende anlæg ikke er omfattet af 
emissionshandelsordningen i henhold til 
nævnte direktiv. Eftersom den kumulative 
anvendelse af begge disse instrumenter dog 
ikke vil gøre det muligt at opnå større 
emissionsreduktioner end dem, der generelt 
opnås gennem emissionshandelsordningen 
alene, men blot vil øge de samlede 
omkostninger i forbindelse med disse 
reduktioner, bør CO2-relateret beskatning 
ikke gælde for forbrug i anlæg, der er 
omfattet af EU-ordningen.

fastlagt i nævnte direktiv, forudsat at det 
pågældende anlæg ikke er omfattet af 
emissionshandelsordningen i henhold til 
nævnte direktiv. Eftersom den kumulative 
anvendelse af begge disse instrumenter dog 
ikke vil gøre det muligt at opnå større 
emissionsreduktioner end dem, der generelt 
opnås gennem emissionshandelsordningen 
alene, men blot vil øge de samlede 
omkostninger i forbindelse med disse 
reduktioner, bør CO2-relateret beskatning 
ikke gælde for forbrug i anlæg, der er 
omfattet af EU-ordningen, hvor der ikke er 
tildelt gratis emissionskvoter.

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at fritage sektorer, der ikke modtager gratis emissionskvoter, for 
CO2-afgifter.

Ændringsforslag 42
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) CO2-relateret beskatning bør tilpasses 
virkemåden for direktiv 2003/87/EF for at 
supplere den på effektiv vis. Denne 
beskatning bør gælde for alle anvendelser, 
også med andre formål end opvarmning, af 
energiprodukter, der forårsager CO2-
emissioner i anlæg i den betydning, der er 
fastlagt i nævnte direktiv, forudsat at det 
pågældende anlæg ikke er omfattet af 
emissionshandelsordningen i henhold til 
nævnte direktiv. Eftersom den kumulative 
anvendelse af begge disse instrumenter dog 
ikke vil gøre det muligt at opnå større 
emissionsreduktioner end dem, der generelt 
opnås gennem emissionshandelsordningen 
alene, men blot vil øge de samlede 

(7) CO2-relateret beskatning bør tilpasses 
virkemåden for direktiv 2003/87/EF for at 
supplere den på effektiv vis. Denne 
fakultative beskatning bør gælde for alle 
anvendelser, også med andre formål end 
opvarmning, af energiprodukter, der 
forårsager CO2-emissioner i anlæg i den 
betydning, der er fastlagt i nævnte direktiv, 
forudsat at det pågældende anlæg ikke er 
omfattet af emissionshandelsordningen i 
henhold til nævnte direktiv. Eftersom den 
kumulative anvendelse af begge disse 
instrumenter dog ikke vil gøre det muligt at 
opnå større emissionsreduktioner end dem, 
der generelt opnås gennem 
emissionshandelsordningen alene, men blot 
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omkostninger i forbindelse med disse 
reduktioner, bør CO2-relateret beskatning 
ikke gælde for forbrug i anlæg, der er 
omfattet af EU-ordningen.

vil øge de samlede omkostninger i 
forbindelse med disse reduktioner, bør 
CO2-relateret beskatning ikke gælde for 
forbrug i anlæg, der er omfattet af EU-
ordningen.

Or. en

Ændringsforslag 43
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Af hensyn til den fiskale neutralitet 
bør der for hver enkelt komponent af 
energibeskatningen anvendes de samme 
minimumsafgiftssatser for alle 
energiprodukter til en given anvendelse. I 
de tilfælde, hvor der således er foreskrevet 
de samme minimumsafgiftssatser, bør 
medlemsstaterne, også af hensyn til den 
fiskale neutralitet, sikre de samme 
nationale afgiftssatser for alle de 
pågældende produkter. Hvis det er 
nødvendigt, bør der forudses 
overgangsperioder til at foretage en 
udjævning af de pågældende satser.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 44
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Af hensyn til den fiskale neutralitet bør 
der for hver enkelt komponent af 
energibeskatningen anvendes de samme

(8) Af hensyn til den teknologiske
neutralitet bør der anvendes 
minimumsafgiftssatser for alle 
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minimumsafgiftssatser for alle 
energiprodukter til en given anvendelse. I 
de tilfælde, hvor der således er foreskrevet 
de samme minimumsafgiftssatser, bør 
medlemsstaterne, også af hensyn til den 
fiskale neutralitet, sikre de samme 
nationale afgiftssatser for alle de 
pågældende produkter. Hvis det er 
nødvendigt, bør der forudses 
overgangsperioder til at foretage en 
udjævning af de pågældende satser.

energiprodukter til en given anvendelse.
Det er ikke nødvendigt at sikre lige 
minimumsafgiftssatser på politikområdet 
energi.

Or. de

Ændringsforslag 45
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Af hensyn til den fiskale neutralitet bør 
der for hver enkelt komponent af 
energibeskatningen anvendes de samme 
minimumsafgiftssatser for alle 
energiprodukter til en given anvendelse. I 
de tilfælde, hvor der således er foreskrevet 
de samme minimumsafgiftssatser, bør 
medlemsstaterne, også af hensyn til den 
fiskale neutralitet, sikre de samme 
nationale afgiftssatser for alle de 
pågældende produkter. Hvis det er 
nødvendigt, bør der forudses 
overgangsperioder til at foretage en 
udjævning af de pågældende satser.

(8) Af hensyn til den fiskale neutralitet bør 
der for hver enkelt komponent af 
energibeskatningen anvendes de samme 
minimumsafgiftssatser for alle 
energiprodukter til en given anvendelse. I 
de tilfælde, hvor der således er foreskrevet 
de samme minimumsafgiftssatser, bør 
medlemsstaterne, også af hensyn til den 
fiskale neutralitet, sikre de samme 
nationale afgiftssatser for alle de 
pågældende produkter. For så vidt angår 
motorbrændstoffer, bør der forudses en 
overgangsperiode til at foretage en 
udjævning af de pågældende satser.

Or. en

Begrundelse

Fuld anvendelse af princippet om brændstofneutralitet synes kun problematisk for 
bilbranchen set i et kortsigtet perspektiv. Der forudses ingen vanskeligheder for andre 
sektorer. Det er derfor rimeligt at åbne op for en gradvis indførelse af fuld neutralitet for 
motorbrændstoffer til transport, men ikke for andre brændstoftyper og anvendelsesformål.
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Ændringsforslag 46
Rovana Plumb

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Af hensyn til den fiskale neutralitet bør 
der for hver enkelt komponent af 
energibeskatningen anvendes de samme 
minimumsafgiftssatser for alle 
energiprodukter til en given anvendelse. I 
de tilfælde, hvor der således er foreskrevet 
de samme minimumsafgiftssatser, bør 
medlemsstaterne, også af hensyn til den 
fiskale neutralitet, sikre de samme 
nationale afgiftssatser for alle de 
pågældende produkter. Hvis det er 
nødvendigt, bør der forudses 
overgangsperioder til at foretage en
udjævning af de pågældende satser.

(8) Af hensyn til den fiskale neutralitet bør 
der for hver enkelt komponent af 
energibeskatningen anvendes de samme 
minimumsafgiftssatser for alle 
energiprodukter til en given anvendelse. I 
de tilfælde, hvor der således er foreskrevet 
de samme minimumsafgiftssatser, bør 
medlemsstaterne, også af hensyn til den 
fiskale neutralitet, sikre de samme 
nationale afgiftssatser for alle de 
pågældende produkter. For så vidt angår 
motorbrændstoffer, bør der forudses en 
overgangsperiode til at foretage en 
udjævning af de pågældende satser.

Or. en

Begrundelse

Princippet om brændstofneutralitet vil tilsyneladende være problematisk for bilindustrien i 
den nærmeste fremtid. Det er derfor rimeligt at åbne op for en gradvis indførelse af fuld 
neutralitet for motorbrændstoffer til transport, men ikke for andre brændstoftyper og 
anvendelsesformål.

Ændringsforslag 47
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Proportionalitetsprincippet bør 
anvendes på en retfærdig måde ved 
fastsættelse af afgiftssatsen på fossile og 
ikke-fossile brændstoffer og for hvert 
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enkelt energiprodukt, der falder inden for 
en af disse to kategorier. I de tilfælde, 
hvor man som en del af dette direktiv 
anbefaler de samme 
minimumsafgiftssatser for fossile 
brændstoffer på den ene side og ikke-
fossile brændstoffer på den anden side, 
bør medlemsstaterne sikre de samme 
nationale minimumsafgiftssatser for alle 
de pågældende produkter i hhv. den 
fossile og den ikke-fossile 
brændstofkategori. Efter anmodning fra 
de enkelte medlemsstater bør de bevilges 
overgangsperioder med henblik på at 
tillade midlertidige udfasningsperioder 
eller sektorspecifikke undtagelser fra 
nærværende direktivs anvendelsesområde 
eller fra den dato, hvor det skal være 
gennemført i deres nationale lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 48
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Minimumssatserne for CO2-relateret 
beskatning bør fastsættes på baggrund af 
de nationale mål for medlemsstaterne, 
som er fastlagt i beslutning 406/2009/EF 
om medlemsstaternes indsats for at 
reducere deres drivhusgasemissioner med 
henblik på at opfylde Fællesskabets 
forpligtelser til at reducere 
drivhusgasemissionerne frem til 2020. 
Eftersom det i nævnte beslutning 
erkendes, at medlemsstaternes indsats for 
at reducere deres drivhusgasemissioner 
bør fordeles rimeligt mellem 
medlemsstaterne, bør der for visse 
medlemsstater fastlægges 

udgår
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overgangsperioder.

Or. en

Ændringsforslag 49
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Minimumssatserne for CO2-relateret 
beskatning bør fastsættes på baggrund af 
de nationale mål for medlemsstaterne, som 
er fastlagt i beslutning 406/2009/EF om 
medlemsstaternes indsats for at reducere 
deres drivhusgasemissioner med henblik på 
at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at 
reducere drivhusgasemissionerne frem til 
2020. Eftersom det i nævnte beslutning 
erkendes, at medlemsstaternes indsats for 
at reducere deres drivhusgasemissioner bør 
fordeles rimeligt mellem medlemsstaterne, 
bør der for visse medlemsstater fastlægges 
overgangsperioder.

(9) Minimumssatserne for CO2-relateret 
beskatning bør fastsættes på baggrund af 
de nationale mål for medlemsstaterne, som 
er fastlagt i beslutning 406/2009/EF om 
medlemsstaternes indsats for at reducere 
deres drivhusgasemissioner med henblik på 
at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at 
reducere drivhusgasemissionerne frem til 
2020. Eftersom det i nævnte beslutning 
erkendes, at medlemsstaternes indsats for 
at reducere deres drivhusgasemissioner bør 
fordeles rimeligt mellem medlemsstaterne, 
kan der for visse medlemsstater fastlægges 
overgangsperioder. Disse perioder bør 
være så korte og begrænsede i omfang 
som muligt. Hvis Unionen beslutter at 
hæve sine mål for reduktion af 
drivhusgasemissionerne, bør disse 
perioder revurderes og derefter ændres 
eller fjernes.

Or. en

Begrundelse

Hvis målene for reduktionen af drivhusgasemissionerne hæves, bør disse overgangsperioder 
betragtes i lyset af den nye situation. I et sådant scenarium bør medlemsstater, der i første 
omgang er blevet undtaget, i det mindste i et vist omfang deltage i den fælles indsats for at 
reducere emissionerne.

Ændringsforslag 50
Ivo Strejček
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Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Minimumssatserne for CO2-relateret 
beskatning bør fastsættes på baggrund af 
de nationale mål for medlemsstaterne, som 
er fastlagt i beslutning 406/2009/EF om 
medlemsstaternes indsats for at reducere 
deres drivhusgasemissioner med henblik på 
at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at 
reducere drivhusgasemissionerne frem til 
2020. Eftersom det i nævnte beslutning 
erkendes, at medlemsstaternes indsats for 
at reducere deres drivhusgasemissioner bør 
fordeles rimeligt mellem medlemsstaterne, 
bør der for visse medlemsstater fastlægges 
overgangsperioder.

(9) Minimumssatserne for CO2-relateret 
beskatning bør fastsættes på baggrund af 
de nationale mål for medlemsstaterne, som 
er fastlagt i beslutning 406/2009/EF om 
medlemsstaternes indsats for at reducere 
deres drivhusgasemissioner med henblik på 
at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at 
reducere drivhusgasemissionerne frem til 
2020. Eftersom det i nævnte beslutning 
erkendes, at medlemsstaternes indsats for 
at reducere deres drivhusgasemissioner bør 
fordeles rimeligt mellem medlemsstaterne, 
bør der for visse medlemsstater fastlægges 
tilstrækkeligt lange overgangsperioder, og 
der bør i den forbindelse tages hensyn til 
deres sociale behov og deres tidsplan for 
den nødvendige omstrukturering af deres 
energisektor.

Or. en

Ændringsforslag 51
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Minimumssatserne for den generelle 
energiforbrugsbeskatning bør generelt 
fastlægges på grundlag af de nuværende 
minimumsafgiftssatser. Dette indebærer 
også, at de minimumsafgiftssatser for 
generelt energiforbrug, der gælder for 
motorbrændstoffer, bør være højere end for 
brændsel til opvarmning.

(10) Minimumssatserne for den generelle 
energiforbrugsbeskatning bør generelt 
fastlægges på grundlag af de nuværende 
minimumsafgiftssatser. Dette indebærer 
også, at de minimumsafgiftssatser for 
generelt energiforbrug, der gælder for 
motorbrændstoffer, bør være højere end for 
brændsel til opvarmning. Elektricitet 
anvendt til at drive køretøjer bør for at 
opretholde fair konkurrence også 
beskattes med en højere sats end 
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elektricitet, der anvendes til andre formål. 
Det er sandsynligt, at elektricitet i den 
nærmeste fremtid vil komme til at blive 
brugt som den primære energikilde til 
fremdriftssystemer, ikke blot til tog og 
privatbiler, men også til 
erhvervskøretøjer. Minimumssatserne for 
beskatning af elektricitet, der anvendes 
som energi til fremdrivningssystemer, bør 
for at forhindre konkurrenceforvridning 
derfor i overensstemmelse med artikel 7, 
stk. 1 bringes på linje med satserne for 
brændstoffer. Minimumsafgiftssatserne 
for elektricitet anvendt til at drive 
køretøjer bør derfor være den samme som 
for dieselolie, der anvendes som 
brændstof.

Or. de

Ændringsforslag 52
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Det bør sikres, at de tilstræbte 
virkninger af minimumsafgiftssatserne 
opretholdes. Eftersom CO2-relateret 
beskatning supplerer anvendelsen af 
direktiv 2003/87/EF, bør 
emissionskvoternes markedspris 
overvåges nøje i den regelmæssige 
revision af direktivet, som Kommissionen 
skal foretage. Minimumssatserne for 
generel energiforbrugsbeskatning bør 
regelmæssigt justeres automatisk for at 
tage hensyn til udviklingen i deres 
faktiske værdi, således at det nuværende 
niveau for harmoniseringen af satserne 
opretholdes; for at mindske den volatilitet, 
energi- og fødevarepriserne giver 
anledning til, bør denne justering 
foretages på grundlag af ændringerne i 

udgår
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EU's harmoniserede forbrugerprisindeks, 
eksklusive energi og uforarbejdede 
fødevarer, som offentliggjort af Eurostat.

Or. en

Ændringsforslag 53
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Det bør sikres, at de tilstræbte 
virkninger af minimumsafgiftssatserne 
opretholdes. Eftersom CO2-relateret 
beskatning supplerer anvendelsen af 
direktiv 2003/87/EF, bør 
emissionskvoternes markedspris overvåges 
nøje i den regelmæssige revision af 
direktivet, som Kommissionen skal 
foretage. Minimumssatserne for generel 
energiforbrugsbeskatning bør 
regelmæssigt justeres automatisk for at 
tage hensyn til udviklingen i deres 
faktiske værdi, således at det nuværende 
niveau for harmoniseringen af satserne 
opretholdes; for at mindske den volatilitet, 
energi- og fødevarepriserne giver 
anledning til, bør denne justering 
foretages på grundlag af ændringerne i 
EU's harmoniserede forbrugerprisindeks, 
eksklusive energi og uforarbejdede 
fødevarer, som offentliggjort af Eurostat.

(11) Det bør sikres, at de tilstræbte 
virkninger af minimumsafgiftssatserne 
opretholdes. Eftersom CO2-relateret 
beskatning supplerer anvendelsen af 
direktiv 2003/87/EF, bør 
emissionskvoternes markedspris overvåges 
nøje i den regelmæssige revision af 
direktivet, som Kommissionen skal 
foretage.

Or. en

Ændringsforslag 54
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Det bør sikres, at de tilstræbte 
virkninger af minimumsafgiftssatserne 
opretholdes. Eftersom CO2-relateret 
beskatning supplerer anvendelsen af 
direktiv 2003/87/EF, bør 
emissionskvoternes markedspris 
overvåges nøje i den regelmæssige 
revision af direktivet, som Kommissionen 
skal foretage. Minimumssatserne for 
generel energiforbrugsbeskatning bør 
regelmæssigt justeres automatisk for at 
tage hensyn til udviklingen i deres faktiske
værdi, således at det nuværende niveau 
for harmoniseringen af satserne 
opretholdes; for at mindske den volatilitet, 
energi- og fødevarepriserne giver 
anledning til, bør denne justering foretages 
på grundlag af ændringerne i EU's 
harmoniserede forbrugerprisindeks, 
eksklusive energi og uforarbejdede 
fødevarer, som offentliggjort af Eurostat.

(11) Det bør sikres, at de tilstræbte 
virkninger af minimumsafgiftssatserne 
opretholdes. Minimumssatserne for både
generel energiforbrugsbeskatning og CO2-
relateret beskatning bør regelmæssigt 
opdateres automatisk for at tage hensyn til 
udviklingen i deres faktiske værdi; for at 
mindske den volatilitet, energi- og 
fødevarepriserne giver anledning til, bør 
disse justeringer foretages på grundlag af 
ændringerne i EU's harmoniserede 
forbrugerprisindeks, eksklusive energi og 
uforarbejdede fødevarer, som offentliggjort 
af Eurostat. Da de CO2-relaterede afgifter 
imidlertid supplerer anvendelsen af 
direktiv 2003/87/EF, bør minimumssatsen 
for CO2-relaterede afgifter, hvis og når 
markedsprisen på emissionskvoter er 
højere end CO2-basissatsens faktiske 
værdi, i stedet justeres efter denne pris. 
Hvis EU's mål for reducering af 
drivhusgasemissioner hæves, bør CO2-
basissatsen bringes i overensstemmelse 
med de nye mål.

Or. en

Begrundelse

Indekseringen bør også anvendes på den CO2-relaterede del for at sikre, at CO2-
minimumsatsen ikke bliver udhulet hvad angår dens faktiske værdi. Da det valgte indeks ikke 
indeholder energiprodukter, undgås inflationsproblemer. Desuden bør der skabes lige vilkår 
vedrørende CO2 for energibeskatningen og emissionshandelssystemet ved at knytte 
minimumsatsen i dette direktiv tæt sammen med emissionshandelssystemets prissignal. På den 
måde skabes forudsigelige og retfærdige incitamenter til at beskæftige sig med CO2-
emissioner i alle dele af samfundet.

Ændringsforslag 55
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Det bør sikres, at de tilstræbte 
virkninger af minimumsafgiftssatserne 
opretholdes. Eftersom CO2-relateret 
beskatning supplerer anvendelsen af 
direktiv 2003/87/EF, bør 
emissionskvoternes markedspris overvåges 
nøje i den regelmæssige revision af 
direktivet, som Kommissionen skal 
foretage. Minimumssatserne for generel 
energiforbrugsbeskatning bør regelmæssigt 
justeres automatisk for at tage hensyn til 
udviklingen i deres faktiske værdi, således 
at det nuværende niveau for 
harmoniseringen af satserne opretholdes; 
for at mindske den volatilitet, energi- og 
fødevarepriserne giver anledning til, bør 
denne justering foretages på grundlag af 
ændringerne i EU's harmoniserede 
forbrugerprisindeks, eksklusive energi og 
uforarbejdede fødevarer, som offentliggjort 
af Eurostat.

(11) Det bør sikres, at de tilstræbte 
virkninger af minimumsafgiftssatserne 
opretholdes. Eftersom CO2-relateret 
beskatning supplerer anvendelsen af 
direktiv 2003/87/EF, bør
emissionskvoternes markedspris overvåges 
nøje i den regelmæssige revision af 
direktivet, som Kommissionen skal 
foretage. Minimumssatserne for generel 
energiforbrugsbeskatning bør regelmæssigt 
revurderes af Rådet, efter at det har hørt 
Kommissionen, Europa-Parlamentet og 
relevante aktører, for at tage hensyn til 
udviklingen i deres faktiske værdi; for at 
mindske den volatilitet, energi- og 
fødevarepriserne giver anledning til, bør 
denne regelmæssige revurdering foretages 
på grundlag af ændringerne i EU's 
harmoniserede forbrugerprisindeks, 
eksklusive energi og uforarbejdede 
fødevarer, som offentliggjort af Eurostat.

Or. en

Ændringsforslag 56
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Det bør sikres, at de tilstræbte 
virkninger af minimumsafgiftssatserne 
opretholdes. Eftersom CO2-relateret 
beskatning supplerer anvendelsen af 
direktiv 2003/87/EF, bør
emissionskvoternes markedspris overvåges 
nøje i den regelmæssige revision af 
direktivet, som Kommissionen skal 
foretage. Minimumssatserne for generel 
energiforbrugsbeskatning bør regelmæssigt 
justeres automatisk for at tage hensyn til 

(11) Det bør sikres, at de tilstræbte 
virkninger af minimumsafgiftssatserne 
opretholdes. Eftersom CO2-relateret 
beskatning supplerer anvendelsen af 
direktiv 2003/87/EF, skal trenden i
emissionskvoternes reelle markedspris
være den målestok, der benyttes, når 
satserne for CO2-relaterede afgifter 
fastsættes i den regelmæssige revision af 
direktivet, som Kommissionen skal 
foretage. Minimumssatserne for generel 
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udviklingen i deres faktiske værdi, således 
at det nuværende niveau for 
harmoniseringen af satserne opretholdes;
for at mindske den volatilitet, energi- og 
fødevarepriserne giver anledning til, bør 
denne justering foretages på grundlag af 
ændringerne i EU's harmoniserede 
forbrugerprisindeks, eksklusive energi og 
uforarbejdede fødevarer, som offentliggjort 
af Eurostat.

energiforbrugsbeskatning bør regelmæssigt 
justeres automatisk for at tage hensyn til 
udviklingen i deres faktiske værdi, således 
at det nuværende niveau for 
harmoniseringen af satserne opretholdes;
for at mindske den volatilitet, energi- og 
fødevarepriserne giver anledning til, bør 
denne justering foretages på grundlag af 
ændringerne i EU's harmoniserede 
forbrugerprisindeks, eksklusive energi og 
uforarbejdede fødevarer, som offentliggjort 
af Eurostat.

Or. de

Ændringsforslag 57
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) I betragtning af den komplekse 
karakter af de krav, som de to 
komponenter af det nye system, nemlig 
energiafgifter og CO2-relateret 
beskatning, formodes at opfylde, skal der 
fastsættes klare regler på alle niveauer, 
som af hensyn til alle forbrugere skal 
være gennemsigtige og lette at forstå, for 
at sikre, at systemet kan administreres 
korrekt.

Or. de

Ændringsforslag 58
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Med hensyn til motorbrændstoffer 
har den gunstigere minimumsafgiftssats 
for dieselolie, som er et produkt, der for 
størstepartens vedkommende oprindelig 
blev anvendt til erhvervsmæssige formål 
og derfor traditionelt er blevet beskattet 
med en lavere sats, en fordrejende 
virkning i forhold til benzin, som er dets 
hovedkonkurrent. Artikel 7 i direktiv 
2003/96/EF indeholder derfor 
bestemmelser om de første skridt i en 
gradvis tilpasning til den 
minimumsafgiftssats, der gælder for 
benzin. Det er nødvendigt at fuldføre 
denne tilpasning og gradvis opnå en 
situation, hvor dieselolie og benzin 
beskattes efter samme sats.

udgår

Or. fi

Ændringsforslag 59
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Med hensyn til motorbrændstoffer har 
den gunstigere minimumsafgiftssats for 
dieselolie, som er et produkt, der for 
størstepartens vedkommende oprindelig 
blev anvendt til erhvervsmæssige formål 
og derfor traditionelt er blevet beskattet 
med en lavere sats, en fordrejende virkning 
i forhold til benzin, som er dets 
hovedkonkurrent. Artikel 7 i direktiv 
2003/96/EF indeholder derfor 
bestemmelser om de første skridt i en 
gradvis tilpasning til den 
minimumsafgiftssats, der gælder for 
benzin. Det er nødvendigt at fuldføre 
denne tilpasning og gradvis opnå en 

(12) Med hensyn til motorbrændstoffer har 
den gunstigere minimumsafgiftssats for 
dieselolie, som er et produkt, der for 
størstepartens vedkommende oprindelig 
blev anvendt til erhvervsmæssige formål 
og derfor traditionelt er blevet beskattet 
med en lavere sats, en fordrejende virkning 
i forhold til benzin, som er dets 
hovedkonkurrent. Artikel 7 i direktiv 
2003/96/EF indeholder derfor 
bestemmelser om de første skridt i en 
gradvis tilpasning til den 
minimumsafgiftssats, der gælder for 
benzin.
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situation, hvor dieselolie og benzin 
beskattes efter samme sats.

Or. en

Begrundelse

Diesel er stadig et vigtigt brændstof for virksomhederne. Hvis afgiftssatserne blev tilpasset 
hinanden, ville dieselprisen stige i mange medlemsstater. Det ville ikke være korrekt at 
svække transportindustriens konkurrenceevne ved f.eks. at ensrette minimumsafgiftssatserne 
for benzin og diesel.

Ændringsforslag 60
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Med hensyn til motorbrændstoffer har 
den gunstigere minimumsafgiftssats for 
dieselolie, som er et produkt, der for 
størstepartens vedkommende oprindelig 
blev anvendt til erhvervsmæssige formål 
og derfor traditionelt er blevet beskattet 
med en lavere sats, en fordrejende virkning 
i forhold til benzin, som er dets 
hovedkonkurrent. Artikel 7 i direktiv 
2003/96/EF indeholder derfor 
bestemmelser om de første skridt i en 
gradvis tilpasning til den 
minimumsafgiftssats, der gælder for 
benzin. Det er nødvendigt at fuldføre denne 
tilpasning og gradvis opnå en situation, 
hvor dieselolie og benzin beskattes efter 
samme sats.

(12) Med hensyn til motorbrændstoffer har 
den gunstigere minimumsafgiftssats for 
dieselolie, som er et produkt, der for 
størstepartens vedkommende oprindelig 
blev anvendt til erhvervsmæssige formål 
og derfor traditionelt er blevet beskattet
med en lavere sats, en fordrejende virkning 
i forhold til benzin, som er dets 
hovedkonkurrent. Artikel 7 i direktiv 
2003/96/EF indeholder derfor 
bestemmelser om de første skridt i en 
gradvis tilpasning til den 
minimumsafgiftssats, der gælder for 
benzin. Det er nødvendigt at fuldføre denne 
tilpasning og gradvis opnå en situation, 
hvor dieselolie og benzin beskattes efter 
samme sats. Der bør dog gives mulighed 
for overgangsperioder med henblik på at 
gøre det nemmere at gennemføre dette 
direktiv i medlemsstaternes nationale lov.

Or. en
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Ændringsforslag 61
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Med hensyn til motorbrændstoffer har 
den gunstigere minimumsafgiftssats for 
dieselolie, som er et produkt, der for 
størstepartens vedkommende oprindelig 
blev anvendt til erhvervsmæssige formål 
og derfor traditionelt er blevet beskattet 
med en lavere sats, en fordrejende virkning 
i forhold til benzin, som er dets 
hovedkonkurrent. Artikel 7 i direktiv 
2003/96/EF indeholder derfor 
bestemmelser om de første skridt i en 
gradvis tilpasning til den 
minimumsafgiftssats, der gælder for 
benzin. Det er nødvendigt at fuldføre 
denne tilpasning og gradvis opnå en 
situation, hvor dieselolie og benzin 
beskattes efter samme sats.

(12) Med hensyn til motorbrændstoffer kan
den gunstigere minimumsafgiftssats for 
dieselolie, som er et produkt, der for 
størstepartens vedkommende oprindelig 
blev anvendt til erhvervsmæssige formål 
og derfor traditionelt er blevet beskattet 
med en lavere sats, betragtes som havende 
en fordrejende virkning i forhold til benzin, 
som er dets hovedkonkurrent. Artikel 7 i 
direktiv 2003/96/EF indeholder derfor 
bestemmelser om de første skridt i en 
gradvis tilpasning til den 
minimumsafgiftssats, der gælder for 
benzin. Det er fornuftigt at fuldføre denne 
tilpasning og gradvis opnå en situation, 
hvor dieselolie og benzin beskattes efter 
samme sats.

Or. en

Begrundelse

Denne tekst burde gøres lidt mere nuanceret.

Ændringsforslag 62
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Gennemførelse af den ny 
afgiftsstruktur vil indebære en forøgelse 
af satsen for beskatning af diesel for at 
bringe den i overensstemmelse med satsen 
for benzin. Dette kan sætte 
spørgsmålstegn både ved den europæiske 
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bilindustris beslutning om at fokusere på 
rene, energieffektive konventionelle 
forbrændingsmotorer og opfyldelsen af 
EU's CO2-emissionsreduktionsmål, da de 
fastsatte CO2-grænseværdier kun kan 
opnås, hvis et tilstrækkeligt antal 
køretøjer på vejene er dieseldrevne. 
Passende fleksible foranstaltninger skal 
træffes for at sikre, at konkurrenceevnen i 
bilsektoren og succesen af CO2-strategien 
for emissionsreduktion i denne sektor ikke 
trues. Omsætningsafgifter, 
registreringsafgifter og årlige vejafgifter 
skal harmoniseres, og skal som en 
principsag fastsættes alene på grundlag af 
et køretøjs CO2-udledning.

Or. de

Ændringsforslag 63
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Hvad angår medlemsstaternes
mulighed for at anvende en lavere
afgiftssats for erhvervsmæssig end for 
ikke-erhvervsmæssig brug af dieselolie
som motorbrændstof, synes denne 
bestemmelse ikke længere at være 
forenelig med nødvendigheden af at 
forbedre energieffektiviteten og behovet 
for at tage fat om transportsektorens 
voksende miljømæssige virkninger og bør 
derfor ophæves. Ifølge artikel 9, stk. 2, i 
direktiv 2003/96/EF kan visse 
medlemsstater anvende en reduceret sats 
for fyringsolie. Den bestemmelse er ikke 
længere forenelig med det indre markeds 
korrekte funktion og med traktatens 
overordnede mål. Den bør derfor 
ophæves.

(13) Beskatningen af brændstoffer på 
grundlag af deres energiindhold, hvilket 
fører til anvendelse af forskellige 
afgiftssatser til henholdsvis benzin og 
diesel, bør kun gælde 
minimumsafgiftssatser. Medlemsstaterne 
skal i overensstemmelse med princippet 
om national suverænitet på skatteområdet 
fortsat have frihed til at fastsætte deres 
egne skattesatser for benzin og gasolie, 
forudsat at de ikke underbyder 
minimumsafgiftssatserne fastsat i 
direktivet.  Medlemsstaterne skal på 
samme måde også have mulighed for at
pålægge forskellige satser for beskatning 
af gasolie, der anvendes til private og 
kommercielle formål. Konkurrencen 
mellem gasolie og benzin som brændstof 
er i sektoren for erhvervskøretøjer 
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irrelevant, da alle kommercielle køretøjer 
er udstyret med dieselmotorer, og der er 
ingen mulighed for, at disse bliver 
erstattet med benzinmotorer i fremtiden. 
Erhvervskøretøjer til godstransport 
pålægges allerede afgifter for de 
infrastrukturomkostninger, de forårsager, 
gennem tids- eller distancebaseret 
vejafgifter. Der er derfor god grund til at 
fortsætte med at give medlemsstaterne 
mulighed for at beskatte dieselolie, der 
anvendes til at drive visse typer 
kommercielle køretøjer med en lavere sats 
end gasolie, der anvendes til ikke-
kommercielle formål. I den forbindelse 
må minimumsafgiftssatserne for gasolie, 
der bruges som motorbrændstof, under 
ingen omstændigheder underbydes af 
nationale afgiftssatser for diesel anvendt 
til kommercielle formål. 

Or. de

Ændringsforslag 64
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Hvad angår medlemsstaternes 
mulighed for at anvende en lavere 
afgiftssats for erhvervsmæssig end for 
ikke-erhvervsmæssig brug af dieselolie 
som motorbrændstof, synes denne 
bestemmelse ikke længere at være 
forenelig med nødvendigheden af at 
forbedre energieffektiviteten og behovet 
for at tage fat om transportsektorens 
voksende miljømæssige virkninger og bør 
derfor ophæves. Ifølge artikel 9, stk. 2, i 
direktiv 2003/96/EF kan visse 
medlemsstater anvende en reduceret sats 
for fyringsolie. Den bestemmelse er ikke 
længere forenelig med det indre markeds 

(13) Hvad angår medlemsstaternes 
mulighed for at anvende en lavere 
afgiftssats for erhvervsmæssig end for 
ikke-erhvervsmæssig brug af dieselolie 
som motorbrændstof, vil den blive bevaret. 
Ifølge artikel 9, stk. 2, i direktiv 
2003/96/EF kan visse medlemsstater 
anvende en reduceret sats for fyringsolie. 
Den bestemmelse er ikke længere forenelig 
med det indre markeds korrekte funktion 
og med traktatens overordnede mål. Den 
bør derfor ophæves.
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korrekte funktion og med traktatens 
overordnede mål. Den bør derfor ophæves.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaternes mulighed for at anvende en lavere afgiftssats for erhvervsmæssig end for 
ikke-erhvervsmæssig brug af dieselolie som motorbrændstof bør bevares, da der endnu ikke 
findes noget alternativt brændstof til anvendelse til erhvervsmæssig transport.

Ændringsforslag 65
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Hvad angår medlemsstaternes 
mulighed for at anvende en lavere 
afgiftssats for erhvervsmæssig end for 
ikke-erhvervsmæssig brug af dieselolie 
som motorbrændstof, synes denne 
bestemmelse ikke længere at være 
forenelig med nødvendigheden af at 
forbedre energieffektiviteten og behovet 
for at tage fat om transportsektorens
voksende miljømæssige virkninger og bør 
derfor ophæves. Ifølge artikel 9, stk. 2, i 
direktiv 2003/96/EF kan visse 
medlemsstater anvende en reduceret sats 
for fyringsolie. Den bestemmelse er ikke 
længere forenelig med det indre markeds 
korrekte funktion og med traktatens 
overordnede mål. Den bør derfor ophæves.

(13) Hvad angår medlemsstaternes 
mulighed for at anvende en lavere 
afgiftssats for erhvervsmæssig end for 
ikke-erhvervsmæssig brug af dieselolie 
som motorbrændstof, synes denne 
bestemmelse ikke længere at være 
forenelig med nødvendigheden af at 
forbedre energieffektiviteten og behovet 
for at tage fat om transportsektorens 
voksende miljømæssige virkninger og bør 
derfor ophæves. For at give 
transportvirksomhederne mulighed for at 
tilpasse sig de nye regler, bør der 
anlægges en overgangsperiode, der 
udløber i 2023. Ifølge artikel 9, stk. 2, i 
direktiv 2003/96/EF kan visse 
medlemsstater anvende en reduceret sats 
for fyringsolie. Den bestemmelse er ikke 
længere forenelig med det indre markeds 
korrekte funktion og med traktatens 
overordnede mål. Den bør derfor ophæves.

Or. nl
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Ændringsforslag 66
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Hvad angår medlemsstaternes 
mulighed for at anvende en lavere 
afgiftssats for erhvervsmæssig end for 
ikke-erhvervsmæssig brug af dieselolie 
som motorbrændstof, synes denne 
bestemmelse ikke længere at være 
forenelig med nødvendigheden af at 
forbedre energieffektiviteten og behovet 
for at tage fat om transportsektorens 
voksende miljømæssige virkninger og bør 
derfor ophæves. Ifølge artikel 9, stk. 2, i 
direktiv 2003/96/EF kan visse 
medlemsstater anvende en reduceret sats 
for fyringsolie. Den bestemmelse er ikke 
længere forenelig med det indre markeds 
korrekte funktion og med traktatens 
overordnede mål. Den bør derfor ophæves.

(13) Hvad angår medlemsstaternes 
mulighed for at anvende en lavere 
afgiftssats for erhvervsmæssig end for 
ikke-erhvervsmæssig brug af dieselolie 
som motorbrændstof, synes denne 
bestemmelse ikke længere at være 
forenelig med nødvendigheden af at 
forbedre energieffektiviteten og behovet 
for at tage fat om transportsektorens 
voksende miljømæssige virkninger og bør 
derfor ophæves. For retfærdighedens 
skyld og for at kunne garantere lige vilkår 
for forskellige former for godstransport, 
hvortil der anvendes motorbrændstoffer, 
bør motorbrændstoffer og andre 
energiprodukter, der anvendes inden for 
luft- og søtransport, derfor beskattes 
tilsvarende. Ifølge artikel 9, stk. 2, i 
direktiv 2003/96/EF kan visse 
medlemsstater anvende en reduceret sats 
for fyringsolie. Den bestemmelse er ikke 
længere forenelig med det indre markeds 
korrekte funktion og med traktatens 
overordnede mål. Den bør derfor ophæves.

Or. en

Begrundelse

Det bør være tilladt for medlemsstaterne at beskatte energiprodukter, der anvendes inden for 
luft- og søfartsvirksomhed.

Ændringsforslag 67
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Hvad angår medlemsstaternes 
mulighed for at anvende en lavere 
afgiftssats for erhvervsmæssig end for 
ikke-erhvervsmæssig brug af dieselolie 
som motorbrændstof, synes denne 
bestemmelse ikke længere at være 
forenelig med nødvendigheden af at 
forbedre energieffektiviteten og behovet 
for at tage fat om transportsektorens 
voksende miljømæssige virkninger og bør 
derfor ophæves. Ifølge artikel 9, stk. 2, i 
direktiv 2003/96/EF kan visse 
medlemsstater anvende en reduceret sats 
for fyringsolie. Den bestemmelse er ikke 
længere forenelig med det indre markeds 
korrekte funktion og med traktatens 
overordnede mål. Den bør derfor ophæves.

(13) Medlemsstaternes mulighed for at 
anvende en lavere afgiftssats for 
erhvervsmæssig end for ikke-
erhvervsmæssig brug af dieselolie som 
motorbrændstof er af økonomisk 
betydning, idet transportomkostningerne 
udgør en betydelig del af 
driftsomkostningsstrukturen, især i lande, 
hvor afstandene er store og bør derfor
bibeholdes. Ifølge artikel 9, stk. 2, i 
direktiv 2003/96/EF kan visse 
medlemsstater anvende en reduceret sats 
for fyringsolie. Den bestemmelse er ikke 
længere forenelig med det indre markeds 
korrekte funktion og med traktatens 
overordnede mål. Den bør derfor ophæves.

Or. fi

Ændringsforslag 68
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Det er nødvendigt at begrænse de 
potentielle omkostningseffekter af CO2-
relateret beskatning for sektorer eller 
delsektorer med en betydelig risiko for 
carbon leakage i den betydning, der er 
fastlagt i artikel 10a, stk. 13, i direktiv 
2003/87/EF. Derfor er det 
hensigtsmæssigt at fastlægge relevante 
overgangsforanstaltninger, som imidlertid 
også bør opretholde den CO2-relaterede 
beskatnings miljømæssige effektivitet.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Det begrænsede antal sektorer og installationer, der reelt berøres af carbon leakage, 
berettiger ikke til denne løsning. Medlemsstaterne bør gennem statsstøtte kompensere 
energiintensive industrier for enhver påvist risiko for carbon leakage som følge af 
energibeskatning.

Ændringsforslag 69
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Det er nødvendigt at begrænse de 
potentielle omkostningseffekter af CO2-
relateret beskatning for sektorer eller 
delsektorer med en betydelig risiko for 
carbon leakage i den betydning, der er 
fastlagt i artikel 10a, stk. 13, i direktiv 
2003/87/EF. Derfor er det hensigtsmæssigt 
at fastlægge relevante
overgangsforanstaltninger, som imidlertid 
også bør opretholde den CO2-relaterede 
beskatnings miljømæssige effektivitet.

(14) Det er nødvendigt at begrænse de 
potentielle omkostningseffekter af CO2-
relateret beskatning for sektorer eller 
delsektorer med en betydelig risiko for 
carbon leakage.  Derfor er det 
hensigtsmæssigt at fastlægge relevante
foranstaltninger, som imidlertid også bør 
opretholde den CO2-relaterede beskatnings 
miljømæssige effektivitet.

Or. de

Ændringsforslag 70
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Det er nødvendigt at begrænse de 
potentielle omkostningseffekter af CO2-
relateret beskatning for sektorer eller 
delsektorer med en betydelig risiko for 
carbon leakage i den betydning, der er 
fastlagt i artikel 10a, stk. 13, i direktiv 
2003/87/EF. Derfor er det hensigtsmæssigt 

(14) Det er nødvendigt at begrænse de 
potentielle omkostningseffekter af 
fakultativ CO2-relateret beskatning for 
sektorer eller delsektorer med en betydelig 
risiko for carbon leakage i den betydning, 
der er fastlagt i artikel 10a, stk. 13, i 
direktiv 2003/87/EF. Derfor er det 
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at fastlægge relevante 
overgangsforanstaltninger, som imidlertid 
også bør opretholde den CO2-relaterede 
beskatnings miljømæssige effektivitet.

hensigtsmæssigt at fastlægge relevante 
overgangsforanstaltninger, som imidlertid 
også bør opretholde den CO2-relaterede 
beskatnings miljømæssige effektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 71
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Enhver omstrukturering af 
energiafgifterne skal sikre, at sektorer, 
der ikke er omfattet af 
emissionshandelsordningen, ikke straffes 
i forhold til områder, der er omfattet af 
denne ordning.

Or. de

Ændringsforslag 72
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Artikel 5 i direktiv 2003/96/EF gør det 
muligt at anvende differentierede 
afgiftssatser i visse tilfælde. For at sikre et 
kohærent CO2-prissignal bør 
medlemsstaternes mulighed for at 
differentiere de nationale satser imidlertid 
begrænses til kun at omfatte generel 
energiforbrugsbeskatning. Desuden er 
muligheden for at anvende en lavere 
afgiftssats for motorbrændstof, der 
anvendes af taxier, ikke længere i 
overensstemmelse med målsætningen om 

(15) Artikel 5 i direktiv 2003/96/EF gør det 
muligt at anvende differentierede 
afgiftssatser i visse tilfælde. Desuden er 
muligheden for at anvende en lavere
afgiftssats for motorbrændstof, der 
anvendes af taxier, ikke længere i 
overensstemmelse med målsætningen om 
politikker, der fremmer alternative 
brændstoffer og brændsler, samt politikker, 
der fremmer alternative energibærere og 
anvendelse af renere køretøjer i 
bytrafikken, og bør derfor ophæves.
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politikker, der fremmer alternative 
brændstoffer og brændsler, samt politikker, 
der fremmer alternative energibærere og 
anvendelse af renere køretøjer i 
bytrafikken, og bør derfor ophæves.

Or. en

Ændringsforslag 73
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Artikel 5 i direktiv 2003/96/EF gør det 
muligt at anvende differentierede 
afgiftssatser i visse tilfælde. For at sikre et 
kohærent CO2-prissignal bør 
medlemsstaternes mulighed for at 
differentiere de nationale satser imidlertid 
begrænses til kun at omfatte generel 
energiforbrugsbeskatning. Desuden er 
muligheden for at anvende en lavere 
afgiftssats for motorbrændstof, der 
anvendes af taxier, ikke længere i 
overensstemmelse med målsætningen om 
politikker, der fremmer alternative 
brændstoffer og brændsler, samt politikker, 
der fremmer alternative energibærere og 
anvendelse af renere køretøjer i 
bytrafikken, og bør derfor ophæves.

(15) Artikel 5 i direktiv 2003/96/EF gør det 
muligt at anvende differentierede 
afgiftssatser i visse tilfælde. For at sikre et 
kohærent CO2-prissignal bør 
medlemsstaternes mulighed for at 
differentiere de nationale satser imidlertid 
begrænses til kun at omfatte generel 
energiforbrugsbeskatning. Desuden er 
muligheden for at anvende en lavere 
afgiftssats for oliebaseret motorbrændstof, 
der anvendes af taxier, ikke længere i 
overensstemmelse med målsætningen om 
politikker, der fremmer alternative 
brændstoffer og brændsler, samt politikker, 
der fremmer alternative energibærere og 
anvendelse af renere køretøjer i 
bytrafikken, og bør derfor ophæves.

Or. en

Begrundelse

Naturgas/biomethan er alternativet til oliebaserede brændstoffer og har enestående lave 
emissioner af giftige eller kræftfremkaldende stoffer, næsten nul-emission af partikler, ingen 
emissioner af reaktive kulbrinter, reducerede NOx-emissioner samt reduceret støj, hvilket gør 
den til et ideelt motorbrændstof i bymæssige omgivelser. I rapporten af 25. januar 2011 fra 
ekspertgruppen for fremtidige transportbrændstoffer konstateres det, at methan bør fremmes 
som en af de væsentligste alternative brændstoftyper inden for bytransport.
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Ændringsforslag 74
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Eftersom indførelsen af el- og 
hybridkøretøjer er af central betydning for 
at mindske afhængigheden af ikke-
vedvarende brændstoffer inden for 
transportsektoren, bør medlemsstaterne i 
en begrænset periode have mulighed for 
at anvende en fritagelse for eller lempelse 
af afgiftssatsen på elektricitet, der 
anvendes til at oplade sådanne køretøjer.

Or. en

Begrundelse

Elektrificering er et betydningsfuldt element i den proces, som skal gøre transportsektoren 
mere bæredygtig. Eftersom disse køretøjers samlede emissionseffekt er tæt knyttet til, hvor ren 
den elektricitet er, der bruges i køretøjerne, er de ikke nødvendigvis meget miljøvenlige i alle 
medlemsstater på kort sigt. På lang sigt derimod åbner disse meget effektive teknologier 
mulighed for at skabe virkeligt bæredygtige transportsystemer. 

Ændringsforslag 75
Rovana Plumb

Forslag til direktiv
Betragtning 17

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 

(17) Fritagelser eller lempelser til fordel 
for husholdninger og velgørende 
organisationer bør udgøre en del af de 
solide og altomfattende 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 
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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.

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.

Or. en

Begrundelse

Det sociale aspekt er af afgørende betydning i forbindelse med lovgivning, der påvirker 
energisektoren. Det bør fremhæves klart, at medlemsstaterne i forbindelse med dette direktiv 
er ansvarlige for at gøre noget for at støtte husholdninger, der lever i eller risikerer at komme 
til at leve i energifattigdom.

Ændringsforslag 76
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Betragtning 17

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 husholdninger og velgørende 
organisationer forhindrer, at der udsendes 
et korrekt prissignal. Disse fritagelser eller 
lempelser vil af hensyn til større 
energieffektivitet og emissionsreduktioner 
ikke længere være ønskelige, når en 
overgangsperiode er udløbet. Det er 
ønskeligt, at medlemsstaterne efter at 
have udsendt et prissignal hjælper 
lavindkomsthusstande eller velgørende 
organisationer af sociale årsager. Højere 
energiomkostninger for denne målgruppe 
kan på denne måde kompenseres for ved 
hjælp af supplerende sociale 
foranstaltninger.

Or. nl

Ændringsforslag 77
Philippe Lamberts
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 17

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 husholdninger og velgørende 
organisationer ville betyde tab af et vigtigt 
incitament til at reducere energiregninger 
og energiforbrug. Indtægter fra 
energibeskatning bør anvendes til at 
hjælpe med at beskytte dem, der har en 
lav indtægt og er særligt sårbare, til 
renoveringsordninger for socialt 
boligbyggeri eller boliger til folk, der lever 
i energifattigdom. I nogle medlemsstater 
kompenseres der allerede for højere 
opvarmningsomkostninger gennem højere 
sociale ydelser eller supplerende sociale 
foranstaltninger. Medlemsstaterne bør 
forpligtes til at rapportere tilbage til 
Kommissionen om foranstaltninger, de 
træffer for at beskytte folk med en lav 
indtægt.

Or. en

Begrundelse

En fritagelse til fordel for alle husholdninger vil både mindske incitamenterne til 
energibevaring og tilskynde til at undgå at udvikle mere effektive fjernvarmeløsninger og 
dermed forvrænge EU's emissionshandelssystem. Indtægter fra energibeskatning bør 
anvendes til at hjælpe de fattige grupper i samfundet og støtte energibesparende 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 78
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Fritagelser eller lempelser til fordel (17) For at kunne skabe de rette 
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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.

incitamenter til at investere i 
energibesparelser og øget 
energieffektivitet bør muligheden i artikel 
15 for at anvende fritagelser eller 
lempelser til fordel for husholdninger og 
velgørende organisationer fjernes, dog 
først efter en lang udfasningsperiode. I 
medlemsstater, hvor dette påvirker 
energipriserne, bør husholdninger med 
lav indkomst og velgørende 
organisationer kompenseres gennem 
solide og altomfattende foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Fritagelsen i dens nuværende omfang – uden at tilføje fyringsolie – bør afskaffes på lang sigt 
for at øge incitamenterne til energibesparelser og energieffektivitet. Samtidig bør 
husholdninger med lav indkomst og velgørende organisationer kompenseres gennem sociale 
foranstaltninger. Når fritagelsen bruges, mindsker den prispresset – hvilket klart virker 
hæmmende på investeringer i f.eks. renovering af bygninger og fjernvarme – og gør dermed 
husholdningerne alt for passive, når det drejer sig om at begrænse energiforbruget.

Ændringsforslag 79
Leonardo Domenici

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) I tilfælde af flaskegas (LPG) og 
naturgas, der anvendes som brændstof i 
motorkøretøjer, er fordele i form af lavere 
minimumssatser for generel 
energiforbrugsbeskatning eller 
muligheden for at fritage de pågældende 
energiprodukter for beskatning ikke 
længere berettigede, navnlig på baggrund 
af behovet for at øge de vedvarende 
energikilders markedsandel, og de bør 
derfor på mellemlang sigt afskaffes.

udgår
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Or. it

Begrundelse

Den automatiske sammenhæng mellem opkrævning af højere afgifter på LPG og metan til 
motorkøretøjer og forøgelsen af markedsandelen for vedvarende energikilder har ikke megen 
teknisk eller markedsbaseret begrundelse. Selv i medlemsstater, hvor der er en stærk tradition 
for at bruge gas som motorbrændstof, er brugen af biobrændstoffer vokset støt i takt med de 
forpligtelser, der er fastsat i henhold til direktivet om fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF).

Ændringsforslag 80
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) I tilfælde af flaskegas (LPG) og 
naturgas, der anvendes som brændstof i 
motorkøretøjer, er fordele i form af lavere 
minimumssatser for generel 
energiforbrugsbeskatning eller 
muligheden for at fritage de pågældende 
energiprodukter for beskatning ikke 
længere berettigede, navnlig på baggrund 
af behovet for at øge de vedvarende 
energikilders markedsandel, og de bør 
derfor på mellemlang sigt afskaffes.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 81
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) I tilfælde af flaskegas (LPG) og 
naturgas, der anvendes som brændstof i 
motorkøretøjer, er fordele i form af lavere 
minimumssatser for generel 

(18) I tilfælde af flaskegas (LPG), der 
anvendes som motorbrændstof, er fordele i 
form af lavere minimumssatser for generel 
energiforbrugsbeskatning eller muligheden 
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energiforbrugsbeskatning eller muligheden 
for at fritage de pågældende 
energiprodukter for beskatning ikke 
længere berettigede, navnlig på baggrund 
af behovet for at øge de vedvarende 
energikilders markedsandel, og de bør 
derfor på mellemlang sigt afskaffes.

for at fritage dette energiprodukt for 
beskatning ikke længere berettigede, 
navnlig på baggrund af behovet for at øge 
de vedvarende energikilders markedsandel, 
og de bør derfor på mellemlang sigt 
afskaffes. For så vidt angår naturgas og 
biomethan, der anvendes som 
motorbrændstof, bør fordele i form af 
lavere minimumssatser for generel 
energiforbrugsbeskatning og muligheden 
for at fritage det pågældende 
energiprodukt for beskatning først 
afskaffes, efter at der senest i 2023 er 
foretaget en vurdering af gennemførelsen 
af bestemmelserne i dette direktiv 
vedrørende afgiftssatsen for naturgas til 
vejtransport. Denne vurdering bør bl.a. 
undersøge, hvilke fremskridt der er gjort 
med hensyn til tilgængeligheden af 
naturgas og biomethan, væksten i 
netværket af påfyldningsstationer i 
Unionen, markedsandelen for 
naturgaskøretøjer i Unionen, 
innovationen og den teknologiske 
udvikling af biomethan som brændstof til 
transport samt den faktiske værdi af 
minimumsafgiftssatserne.

Or. en

Begrundelse

Udviklingen af biomethan hænger sammen med udviklingen af naturgaskøretøjer og dermed 
med en gunstig skattebehandling, der giver mulighed for udvikling af en infrastruktur til at 
tanke methan med. Methan, der er det tilgængelige alternativ til oliebaserede brændstoffer, 
har meget lavt niveau af andre carbonhydrider end methan (NMHC), partikler (PM) og NOx, 
hvilket forbedrer luftkvaliteten i byerne og også reducerer støj og CO2. En "revisionsklausul" 
er det rigtige lovgivningsmæssige redskab til at vurdere behovet for at opretholde en gunstig 
skattebehandling for alternative brændstoffer.

Ændringsforslag 82
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Betragtning 18



AM\883480DA.doc 49/143 PE475.931v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) I tilfælde af flaskegas (LPG) og 
naturgas, der anvendes som brændstof i 
motorkøretøjer, er fordele i form af lavere 
minimumssatser for generel 
energiforbrugsbeskatning eller muligheden 
for at fritage de pågældende 
energiprodukter for beskatning ikke 
længere berettigede, navnlig på baggrund 
af behovet for at øge de vedvarende 
energikilders markedsandel, og de bør 
derfor på mellemlang sigt afskaffes.

(18) I tilfælde af flaskegas (LPG) og 
naturgas, der anvendes som brændstof i 
motorkøretøjer, er fordele i form af lavere 
minimumssatser for generel 
energiforbrugsbeskatning eller muligheden 
for at fritage de pågældende 
energiprodukter for beskatning ikke 
berettigede på lang sigt og bør derfor 
afskaffes. Eftersom disse brændstoffer 
imidlertid er mindre skadelige for miljøet 
end andre fossile brændstoffer, og 
eftersom infrastrukturen til distribution af 
dem kan være gavnlig i forbindelse med 
indførelsen af alternative vedvarende 
energiformer, bør fordelene udfases 
gradvist. 

Or. en

Begrundelse

Selv om LPG og naturgas ikke er vedvarende energiløsninger, er de anstændige elementer i 
energimikset på mellemlang sigt. Det er de ikke kun i kraft af, at de forårsager lavere CO2-
og NOx-emissioner end andre fossile brændstoffer; men også fordi deres infrastruktur –
navnlig for naturgassens vedkommende – kunne gøre det nemmere at indføre alternative 
vedvarende energiformer. Skattelempelser på op til 50 % bør derfor være tilladte indtil 2028, 
dog kun så længe man stadig befinder sig i en opbygningsfase med lave markedsandele.

Ændringsforslag 83
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) I tilfælde af flaskegas (LPG) og 
naturgas, der anvendes som brændstof i 
motorkøretøjer, er fordele i form af lavere 
minimumssatser for generel 
energiforbrugsbeskatning eller muligheden 
for at fritage de pågældende 
energiprodukter for beskatning ikke 

(18) I tilfælde af flaskegas (LPG) og 
naturgas, der anvendes som brændstof i 
motorkøretøjer, er fordele i form af lavere 
minimumssatser for generel 
energiforbrugsbeskatning eller muligheden 
for at fritage de pågældende 
energiprodukter for beskatning ikke 
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længere berettigede, navnlig på baggrund 
af behovet for at øge de vedvarende 
energikilders markedsandel, og de bør 
derfor på mellemlang sigt afskaffes.

længere berettigede, navnlig på baggrund 
af behovet for at øge de vedvarende 
energikilders markedsandel, og de bør 
derfor afskaffes gradvist.

Or. en

Ændringsforslag 84
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Formålet med dette direktiv er at 
gøre det nemmere at nå de overordnede 
mål for Unionens energi- og 
klimapolitikker. Inddragelsen af 
luftfartssektoren i EU's 
emissionshandelsordning, hvilket skete 
ved direktiv 2008/101/EF, afspejler
ambitionen om at nedbringe 
drivhusgasemissionerne fra denne sektor. 
Er der senest den 31. december 2011 ikke 
indgået en international aftale, ifølge 
hvilken emissionerne fra den 
internationale søfart medtages i dens 
reduktionsmål, er Kommissionen 
forpligtet til at foreslå foranstaltninger til 
også at lade sådanne emissioner være 
omfattet af Unionens forpligtelse til at 
reducere drivhusgasemissionerne. Det at 
tillade medlemsstaterne at beskatte 
energiprodukter, der anvendes inden for 
sø- og luftfart, på samme måde som andre 
energiprodukter til transport, er af 
afgørende betydning for at skabe lige 
konkurrencevilkår, for Unionens 
energiuafhængighed og som et incitament 
til forbedring af energieffektiviteten.

Or. en
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Begrundelse

Det bør være tilladt for medlemsstaterne at beskatte energiprodukter, der anvendes inden for 
luft- og søfartsvirksomhed.

Ændringsforslag 85
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Formålet med dette direktiv er at 
gøre det nemmere at nå de overordnede 
mål for Unionens energi- og 
klimapolitikker. Inddragelsen af 
luftfartssektoren i EU's 
emissionshandelsordning, hvilket skete 
ved direktiv 2008/101/EF, afspejler 
ambitionen om at nedbringe 
drivhusgasemissionerne fra denne sektor. 
Er der senest den 31. december 2011 ikke 
indgået en international aftale, der 
omfatter emissioner fra international 
søfart og indeholder ambitiøse 
reduktionsmål, bør Kommissionen 
fremsætte forslag om at lade sådanne 
emissioner omfatte af Unionens 
forpligtelse til at reducere 
drivhusgasemissionerne. Det, at 
energiprodukter, der anvendes inden for 
luft- og søfart, beskattes på samme måde 
som andre energiprodukter, er meget 
vigtigt for Unionens energiuafhængighed 
og som et incitament til energieffektivitet. 
Der bør træffes foranstaltninger til 
sikring af, at det ikke bliver forbrugerne, 
der kommer til at betale for anvendelsen 
af disse beskatningsbestemmelser, dvs. at 
omkostningerne ikke bliver givet videre til 
forbrugerne.

Or. en
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Begrundelse

Forbuddet mod, at medlemsstaterne pålægger afgifter på energiprodukter, der anvendes 
inden for luft- og søfart, er ikke berettiget. Når medlemsstaterne ikke har mulighed for at 
beskatte energiprodukter, der anvendes inden for luft- og søfart, er de ikke i stand til at leve 
op til deres forpligtelser i forhold til EU's energi- og klimapolitikker på omkostningseffektiv 
vis.

Ændringsforslag 86
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Ifølge direktiv 2003/96/EF skal 
medlemsstaterne fritage brændstof, der 
anvendes til sejlads i EF-farvande, og 
elektricitet, der produceres om bord på et 
fartøj, herunder også fartøjer ved kaj i en 
havn, for beskatning. Medlemsstaterne 
kan desuden udvide denne gunstige 
afgiftsbehandling til også at omfatte indre 
vandveje. I nogle havne findes der et 
renere alternativ i form af anvendelse af 
elektricitet fra land, som dog skal 
beskattes. For at etablere et første 
incitament til at udvikle og anvende denne 
teknologi, indtil der vedtages mere 
omfattende rammer på området, bør 
medlemsstaterne fritage anvendelsen af 
elektricitet fra land til skibe, der ligger ved 
kaj i en havn, fra energibeskatning. Denne 
fritagelse bør gælde i en periode, der er 
tilstrækkelig lang til, at havneoperatører 
ikke afholder sig fra at foretage de 
nødvendige investeringer, men samtidig er 
tidsbegrænset, således at opretholdelsen af 
en fuldstændig eller delvis fritagelse gøres 
betinget af en ny afgørelse, når tiden er 
inde hertil.

(19) Ifølge direktiv 2003/96/EF skal 
medlemsstaterne fritage brændstof, der 
anvendes til erhvervsmæssig sø- og 
luftfart, for beskatning. Dette forbud er 
hverken i overensstemmelse med 
Unionens overordnede miljømål, 
subsidiaritetsprincippet eller målet om at 
etablere lige vilkår hvad angår 
energibeskatning. Det bør derfor fjernes. 
Samtidig bør medlemsstaterne på disse to 
områder få mulighed for at anvende 
begrænsede eller fulde fritagelser, hvad 
angår både generel 
energiforbrugsbeskatning og CO2-
relateret beskatning. Derfor bør 
medlemsstaterne selv fuldstændig frit 
kunne udforme den 
energibeskatningsstruktur for sø- og 
luftfart, som de finder hensigtsmæssig, 
dog skal det ske under hensyntagen til bi-
og multilaterale internationale aftaler og 
til, at luftfartssektoren vil blive og 
søfartssektoren kan blive omfattet af EU's 
emissionshandelsordning. Denne 
afgiftsmæssige behandling bør desuden 
også finde anvendelse på indre vandveje. I 
nogle havne findes der et alternativ med 
ren energi bestående i anvendelse af 
elektricitet fra land, som dog skal 
beskattes. For at etablere et første 
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incitament til at udvikle og anvende denne 
teknologi, indtil der vedtages mere 
omfattende rammer på området, bør 
medlemsstaterne fritage anvendelsen af 
elektricitet fra land til skibe, der ligger ved 
kaj i en havn, fra energibeskatning. Denne 
fritagelse bør gælde i en periode, der er 
tilstrækkelig lang til, at havneoperatører 
ikke afholder sig fra at foretage de 
nødvendige investeringer, men samtidig er 
tidsbegrænset, således at opretholdelsen af 
en fuldstændig eller delvis fritagelse gøres 
betinget af en ny afgørelse, når tiden er 
inde hertil.

Or. en

Begrundelse

Det vil være fornuftigt at ændre de obligatoriske skattefritagelser vedrørende luft- og 
søtransport til fakultative fritagelser. Eftersom de nuværende forbud ikke er begrundet i 
international lovgivning, begrænser de unødvendigt de nationale muligheder for politisk 
manøvrering på disse områder. En ændring, således at fritagelserne bliver fakultative, vil 
gøre det muligt for medlemsstaterne at opfylde deres EU-forpligtelser vedrørende klima og 
energi på en mere omkostningseffektiv måde.

Ændringsforslag 87
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Ifølge direktiv 2003/96/EF skal 
medlemsstaterne fritage brændstof, der 
anvendes til sejlads i EF-farvande, og 
elektricitet, der produceres om bord på et 
fartøj, herunder også fartøjer ved kaj i en 
havn, for beskatning. Medlemsstaterne 
kan desuden udvide denne gunstige 
afgiftsbehandling til også at omfatte indre 
vandveje. For at etablere et første 
incitament til at udvikle og anvende denne 
teknologi, indtil der vedtages mere 
omfattende rammer på området, bør 

(19) Ifølge direktiv 2003/96/EF skal 
medlemsstaterne fritage brændstof, der 
anvendes til sejlads i EF-farvande, og 
elektricitet, der produceres om bord på et 
fartøj, herunder også fartøjer ved kaj i en 
havn, for beskatning. For at etablere et 
første incitament til at udvikle og anvende 
denne teknologi, indtil der vedtages mere 
omfattende rammer på området, bør 
medlemsstaterne fritage anvendelsen af 
elektricitet fra land til skibe, der ligger ved 
kaj i en havn, fra energibeskatning. Denne 
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medlemsstaterne fritage anvendelsen af 
elektricitet fra land til skibe, der ligger ved 
kaj i en havn, fra energibeskatning. Denne 
fritagelse bør gælde i en periode, der er 
tilstrækkelig lang til, at havneoperatører 
ikke afholder sig fra at foretage de 
nødvendige investeringer, men samtidig er 
tidsbegrænset, således at opretholdelsen af 
en fuldstændig eller delvis fritagelse gøres 
betinget af en ny afgørelse, når tiden er 
inde hertil.

fritagelse bør gælde både for søhavne og 
havne ved indre vandveje i en periode, der 
er tilstrækkelig lang til, at havneoperatører 
ikke afholder sig fra at foretage de 
nødvendige investeringer, men samtidig er 
tidsbegrænset, således at opretholdelsen af 
en fuldstændig eller delvis fritagelse gøres 
betinget af en ny afgørelse, når tiden er 
inde hertil.

Or. nl

Ændringsforslag 88
Ivo Strejček

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.

Or. en

Ændringsforslag 89
Olle Ludvigsson
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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. 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. Det bør defineres klart, 
hvad der forstås ved forøgelser af 
energieffektiviteten, og de bør overvåges 
omhyggeligt af de nationale myndigheder.
Med hensyn til CO2-relateret beskatning 
bør behandlingen af de berørte sektorer 
harmoniseres med de regler, der gælder for 
industrisektorerne.

Or. en

Begrundelse

Proceduren til sikring af fremskridt inden for energieffektivitet skal være streng og 
omhyggelig, for at der bliver produceret virkelige resultater.  Der bør kun gives nedslag i 
skatter og afgifter på grundlag af dokumenterede effektivitetsforbedringer. Det er nødvendigt 
at have klare og solide nationale lovgivningsmæssige rammer i denne forbindelse.

Ændringsforslag 90
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Ifølge artikel 15, stk. 3, i direktiv (20) Ifølge artikel 15, stk. 3, i direktiv 
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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.

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 
fakultativ CO2-relateret beskatning bør 
behandlingen af de berørte sektorer 
harmoniseres med de regler, der gælder for 
industrisektorerne.

Or. en

Ændringsforslag 91
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) I de generelle regler, der indføres ved 
dette direktiv, tages der hensyn til de 
specifikke kendetegn ved brændstoffer og 
brændsler, der er biomasse eller er 
fremstillet af biomasse, som opfylder de
bæredygtighedskriterier, der er fastlagt i 
artikel 17 i direktiv 2009/28/EF, hvad 
angår deres bidrag til CO2-balancen og 
deres lavere energiindhold pr. kvantitativ 
enhed sammenlignet med nogle af de 
konkurrerende fossile brændstoffer og 
brændsler. Derfor bør de bestemmelser i 
direktiv 2003/96/EF, der giver mulighed 
for lempelser eller fritagelser for de 
pågældende brændstoffer og brændsler, 
afskaffes på mellemlang sigt. Indtil da bør 
det sikres, at anvendelsen af de pågældende 
bestemmelser sker i overensstemmelse 

(21) I de generelle regler, der indføres ved 
dette direktiv, tages der hensyn til de 
specifikke kendetegn ved brændstoffer og 
brændsler, der er biomasse eller er 
fremstillet af biomasse, som opfylder 
bæredygtighedskriterier, hvad angår deres 
bidrag til CO2-balancen og deres lavere 
energiindhold pr. kvantitativ enhed 
sammenlignet med nogle af de 
konkurrerende fossile brændstoffer og 
brændsler. Bæredygtighedskriterierne for 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
som defineret i artikel 2, litra h) og i), i 
direktiv 2009/28/EF er blevet fastlagt i 
artikel 17 i nævnte direktiv, og for andre 
produkter fremstillet af biomasse vil de 
blive fastlagt på grundlag af et forslag fra 
Kommissionen. Derfor bør de 
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med de generelle regler, der indføres ved 
nærværende direktiv. Biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler som defineret i 
artikel 2, litra h) og i), i direktiv 
2009/28/EF bør derfor kun nyde fordel af 
de yderligere afgiftsmæssige fordele, 
medlemsstaterne tilstår, hvis de opfylder 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17 i 
nævnte direktiv.

bestemmelser i direktiv 2003/96/EF, der 
giver mulighed for lempelser eller 
fritagelser for de pågældende brændstoffer 
og brændsler, afskaffes på mellemlang sigt. 
Indtil da bør det sikres, at anvendelsen af 
de pågældende bestemmelser sker i 
overensstemmelse med de generelle regler, 
der indføres ved nærværende direktiv. 
Biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
bør derfor kun nyde fordel af de yderligere 
afgiftsmæssige fordele, medlemsstaterne 
tilstår, hvis de opfylder deres egne 
bæredygtighedskriterier. Andre produkter 
fremstillet af biomasse bør, så snart 
bæredygtighedskriterierne for dem er 
blevet vedtaget på grundlag af 
Kommissionens forslag, kun nyde godt af 
yderligere afgiftsmæssige fordele, såfremt 
de opfylder disse nye kriterier.

Or. en

Begrundelse

Bæredygtighedskriterier bør ikke kun gælde for biobrændstoffer og flydende biobrændsler, 
men også for brændstoffer baseret på fast biomasse. Det ville ikke være rimeligt, hvis man 
konsekvent – som i Kommissionen forslag – gav brændstoffer baseret på ikke-vedvarende fast 
biomasse særbehandling. Da bæredygtighedslogikken er noget forskellig, alt efter om der er 
tale om fast biomasse eller biobrændstoffer/flydende biobrændsler, er man nødt til at 
udarbejde særlige kriterier for fast biomasse og derefter bringe dem i anvendelse inden for 
rammerne af dette direktiv.

Ændringsforslag 92
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) I de generelle regler, der indføres ved 
dette direktiv, tages der hensyn til de 
specifikke kendetegn ved brændstoffer og 
brændsler, der er biomasse eller er 
fremstillet af biomasse, som opfylder de 
bæredygtighedskriterier, der er fastlagt i 

(21) I de generelle regler, der indføres ved 
dette direktiv, tages der hensyn til de 
specifikke kendetegn ved brændstoffer og 
brændsler, der er biomasse eller er 
fremstillet af biomasse, som opfylder de 
bæredygtighedskriterier, der er fastlagt i 
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artikel 17 i direktiv 2009/28/EF, hvad 
angår deres bidrag til CO2-balancen og 
deres lavere energiindhold pr. kvantitativ 
enhed sammenlignet med nogle af de 
konkurrerende fossile brændstoffer og 
brændsler. Indtil da bør det sikres, at 
anvendelsen af de pågældende 
bestemmelser sker i overensstemmelse 
med de generelle regler, der indføres ved
nærværende direktiv. Biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler som defineret i 
artikel 2, litra h) og i), i direktiv 
2009/28/EF bør derfor kun nyde fordel af 
de yderligere afgiftsmæssige fordele, 
medlemsstaterne tilstår, hvis de opfylder 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17 i 
nævnte direktiv.

artikel 17 i direktiv 2009/28/EF, hvad 
angår deres bidrag til CO2-balancen og 
deres lavere energiindhold pr. kvantitativ 
enhed sammenlignet med nogle af de 
konkurrerende fossile brændstoffer og 
brændsler. Indtil da bør det sikres, at 
anvendelsen af de pågældende 
bestemmelser sker i overensstemmelse 
med de generelle regler, der indføres ved 
nærværende direktiv. Biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler som defineret i 
artikel 2, litra h) og i), i direktiv 
2009/28/EF bør derfor kun nyde fordel af 
de yderligere afgiftsmæssige fordele, 
medlemsstaterne tilstår, hvis de opfylder 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17 i 
nævnte direktiv. I overensstemmelse med 
artikel 17 i direktiv 2009/28/EF, 
indebærer dette, at de skattemæssige 
fordele for biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, som giver en besparelse på 
mindst 35 % af udledningen af 
drivhusgasser, kun kan forblive i kraft 
indtil udgangen af 2016. Fra 2017 bør 
grænsen hæves til 50 %, og fra 2018 og 
fremover til 60 %.

Or. nl

Ændringsforslag 93
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) I de generelle regler, der indføres ved 
dette direktiv, tages der hensyn til de 
specifikke kendetegn ved brændstoffer og 
brændsler, der er biomasse eller er 
fremstillet af biomasse, som opfylder de 
bæredygtighedskriterier, der er fastlagt i 
artikel 17 i direktiv 2009/28/EF, hvad 
angår deres bidrag til CO2-balancen og 
deres lavere energiindhold pr. kvantitativ 

(21) I de generelle regler, der indføres ved 
dette direktiv, tages der hensyn til de 
specifikke kendetegn ved brændstoffer og 
brændsler, der er biomasse eller er 
fremstillet af biomasse, som opfylder de 
bæredygtighedskriterier, der er fastlagt i 
artikel 17 i direktiv 2009/28/EF, hvad 
angår både deres bidrag til CO2-balancen 
og det lavere energiindhold pr. kvantitativ 
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enhed sammenlignet med nogle af de 
konkurrerende fossile brændstoffer og 
brændsler. Derfor bør de bestemmelser i 
direktiv 2003/96/EF, der giver mulighed 
for lempelser eller fritagelser for de 
pågældende brændstoffer og brændsler, 
afskaffes på mellemlang sigt. Indtil da bør 
det sikres, at anvendelsen af de 
pågældende bestemmelser sker i 
overensstemmelse med de generelle regler, 
der indføres ved nærværende direktiv. 
Biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
som defineret i artikel 2, litra h) og i), i 
direktiv 2009/28/EF bør derfor kun nyde 
fordel af de yderligere afgiftsmæssige 
fordele, medlemsstaterne tilstår, hvis de 
opfylder bæredygtighedskriterierne i artikel 
17 i nævnte direktiv.

enhed i flydende biobrændsler 
sammenlignet med nogle af de 
konkurrerende fossile brændstoffer og 
brændsler. Derfor bør de bestemmelser i 
direktiv 2003/96/EF, der giver mulighed 
for lempelser eller fritagelser for de 
pågældende brændstoffer og brændsler, 
afskaffes på mellemlang sigt. Indtil da bør 
det sikres, at anvendelsen af 
bestemmelserne sker i overensstemmelse 
med de generelle regler, der indføres ved 
nærværende direktiv. Biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler som defineret i 
artikel 2, litra h) og i), i direktiv 
2009/28/EF bør derfor kun nyde fordel af 
de yderligere afgiftsmæssige fordele, 
medlemsstaterne tilstår, hvis de opfylder 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17 i 
nævnte direktiv. For biomethans 
vedkommende er energiindholdet pr. 
kvantitativ enhed det samme som for 
naturgas. I og med at biomethan, der 
sendes ind i naturgasnettet, bidrager til at 
forøge andelen af vedvarende 
energikilder, vil biomethan være fritaget 
for beskatning, når det gælder CO2 og 
energiindhold, hvis det er produceret i 
overensstemmelse med 
bæredygtighedskriterierne.

Or. en

Begrundelse

Biomethan er en af grundpillerne i bestræbelserne på at nå det obligatoriske 2020-mål om 
10 % biobrændsel til transport. Der er ingen begrænsning på, i hvor høj grad naturgas og 
biomethan kan blandes, takket være den samme molekylære sammensætning. De er de eneste 
tilgængelige alternativer med lavere emission til oliebaserede brændstoffer. Derfor skal 
biomethan være fritaget for beskatning, når det gælder CO2 og den energibaserede 
beskatning.

Ændringsforslag 94
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Betragtning 22
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) I mangel af en mere vidtrækkende 
harmonisering på området for brændsel til 
opvarmning til erhvervsmæssige formål 
bør medlemsstater med afgiftssatser, der 
ligger over de for dette område fastlagte 
minimumssatser, fortsat have mulighed for 
at fastlægge visse lempelser. I de gældende 
betingelser bør der sondres mellem 
generel energiforbrugsbeskatning og 
CO2-relateret beskatning, eftersom disse 
to elementer forfølger forskellige mål.
Desuden bør det gøres klart, at 
henvisningerne til ordninger med 
omsættelige tilladelser i artikel 17 i 
direktiv 2003/96/EF ikke omfatter EU-
ordningen under direktiv 2003/87/EF.

(22) I mangel af en mere vidtrækkende 
harmonisering på området for brændsel til 
opvarmning til erhvervsmæssige formål 
bør medlemsstater med afgiftssatser, der 
ligger over de for dette område fastlagte 
minimumssatser, fortsat have mulighed for 
at fastlægge visse lempelser. Desuden bør 
det gøres klart, at henvisningerne til 
ordninger med omsættelige tilladelser i 
artikel 17 i direktiv 2003/96/EF ikke 
omfatter EU-ordningen under direktiv 
2003/87/EF.

Or. en

Ændringsforslag 95
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Listen over energiprodukter i artikel 2, 
stk. 1, og artikel 20, stk. 1, i direktiv 
2003/96/EF bør opdateres, således at den 
også omfatter visse biobrændstoffer og -
brændsler for at sikre en ensartet og 
standardiseret behandling heraf, og der bør 
i artikel 2, stk. 5, i direktiv 2003/96/EF 
henvises til den i øjeblikket gældende 
udgave af den kombinerede nomenklatur. 
Produkter henhørende under KN-kode 
3811 bør i betragtning af den risiko for 
afgiftsunddragelse, undgåelse eller 
misbrug, de er forbundet med, underlægges 
kontrol- og bevægelsesbestemmelserne i 
direktiv 2008/118/EF.

(25) Listen over energiprodukter i artikel 2, 
stk. 1, og artikel 20, stk. 1, i direktiv 
2003/96/EF bør opdateres, således at den 
også omfatter visse biobrændstoffer og -
brændsler for at sikre en ensartet og 
standardiseret behandling heraf, og der bør 
i artikel 2, stk. 5, i direktiv 2003/96/EF 
henvises til den i øjeblikket gældende 
udgave af den kombinerede nomenklatur. 
Produkter henhørende under KN-kode 
3811 bør i betragtning af den risiko for 
afgiftsunddragelse, svig eller misbrug, de 
er forbundet med, underlægges kontrol- og 
bevægelsesbestemmelserne i direktiv 
2008/118/EF.
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Or. en

Ændringsforslag 96
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Skatteunddragelsesfænomenet 
"brændstofturisme" inden for 
erhvervsmæssig vejtransport og maksimal 
påfyldning af brændstof inden for 
erhvervsmæssig luftfart fordrejer det 
indre marked og gør det ufordelagtigt for 
medlemsstaterne at anvende afgiftssatser, 
der er højere end i andre lande. En måde 
at håndtere disse problemer på kunne 
være helt eller delvist at gå væk fra det 
nuværende system, hvor nationalt 
indkøbte mængder af relevante 
transportbrændstoffer pålægges afgifter, 
over til et system, hvor brændstofferne 
pålægges afgifter på grundlag af den 
mængde, der reelt bruges inden for hver 
medlemsstats område. For at man kan få 
et bedre billede af denne alternative 
løsning, bør Kommissionen fremlægge en 
rapport om, hvorvidt et sådant skift er 
muligt, og om dettes forventede 
indvirkning.

Or. en

Begrundelse

Den nordamerikanske IFTA-model har vist, at disse problemer kan løses på en fornuftig måde 
ved at beskatte det brændstof, der bruges – i stedet for det, der sælges – inden for hvert 
administrativt område (hver medlemsstat). Det vil derfor være hensigtsmæssigt at give 
Kommissionen et mandat til at foretage en grundig undersøgelse af, om den model under en 
eller anden form kan anvendes som grundlag for et lignende system i EU.
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Ændringsforslag 97
Bernd Lange

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.
Listen over sektorer eller delsektorer, der 
anses for at være forbundet med en 
betydelig risiko for carbon leakage, bør 
underkastes et regelmæssigt gennemsyn, 
specielt under hensyntagen til 
disponibiliteten af ny dokumentation.

(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.
Rapporten bør også undersøge 
indvirkningen på fastsættelse af 
industripolitiske prioriteringer i den 
europæiske bilindustri, i forhold til rene, 
energieffektive konventionelle 
forbrændingsmotorer og EU's CO2-
reduktionsmål i bilsektoren. Listen over 
sektorer eller delsektorer, der anses for at 
være forbundet med en betydelig risiko 
for carbon leakage, bør underkastes et 
regelmæssigt gennemsyn, specielt under 
hensyntagen til disponibiliteten af ny 
dokumentation og undersøgelse af de 
nationale gennemførelsesbetingelser for 
at sikre, at de er klare, utvetydige og 
gennemskuelige for alle forbrugere..
Kommissionen bør også senest den 1. 
januar 2016 fremsætte endnu et forslag 
om harmonisering og konvertering af 
bilkøbsafgifter, bilregistreringsafgifter og 
årlige afgifter for biler, så de udelukkende 
grundes i bilens CO2-udledning.

Or. de
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Ændringsforslag 98
Ivo Strejček

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 
carbon leakage, bør underkastes et 
regelmæssigt gennemsyn, specielt under 
hensyntagen til disponibiliteten af ny 
dokumentation.

(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. 
Listen over sektorer eller delsektorer, der 
anses for at være forbundet med en 
betydelig risiko for carbon leakage, bør 
underkastes et regelmæssigt gennemsyn, 
specielt under hensyntagen til 
disponibiliteten af ny dokumentation.

Or. en

Ændringsforslag 99
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

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 

(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 
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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 
carbon leakage, bør underkastes et 
regelmæssigt gennemsyn, specielt under 
hensyntagen til disponibiliteten af ny 
dokumentation.

udviklings virkninger samt begrundelsen 
for at anvende de afgiftsfritagelser og -
lempelser, der er fastlagt i dette direktiv. 
Denne rapport bør indeholde en oversigt 
over eksisterende 
beskatningsbestemmelser i bilaterale 
luftfartsaftaler. Listen over sektorer eller 
delsektorer, der anses for at være 
forbundet med en betydelig risiko for 
carbon leakage, bør underkastes et 
regelmæssigt gennemsyn, specielt under 
hensyntagen til disponibiliteten af ny 
dokumentation.

Or. en

Begrundelse

Ved at foreslå, at der bør aflægges rapport om begrundelserne for afgiftsfritagelser for 
brændstof og brændsel, der anvendes til luft- og søfart, indrømmer Kommissionen indirekte, 
at disse fritagelser er problematiske, men udskyder samtidig problemet. Det er imidlertid 
vigtigt at tage fat på disse fritagelser nu, hvis EU ønsker at være troværdig for så vidt angår 
målsætningerne om at ændre EU's transportsystem til et bæredygtigt system. Korrekt 
prisfastsættelse er en nødvendig forudsætning for at nå denne målsætning.

Ændringsforslag 100
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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 

(28) Kommissionen bør hvert tredje 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 
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anvendes til luft- og søfart. Listen over 
sektorer eller delsektorer, der anses for at 
være forbundet med en betydelig risiko for 
carbon leakage, bør underkastes et 
regelmæssigt gennemsyn, specielt under 
hensyntagen til disponibiliteten af ny 
dokumentation.

anvendes til luft- og søfart. En liste over 
sektorer eller delsektorer, der anses for at 
være forbundet med en betydelig risiko for 
carbon leakage, bør udarbejdes og 
underkastes et regelmæssigt gennemsyn, 
specielt under hensyntagen til 
disponibiliteten af ny dokumentation.

Or. en

Begrundelse

Det begrænsede antal sektorer og installationer, der reelt berøres af carbon leakage, 
begrunder ikke en særlig lovgivning, men der bør dog stadig udarbejdes en oversigt. 
Medlemsstaterne kan derefter gennem statsstøtte kompensere for enhver påvist risiko for 
carbon leakage for energiintensive industrier som følge af energibeskatning.

Ændringsforslag 101
Olle Ludvigsson

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 
carbon leakage, bør underkastes et 
regelmæssigt gennemsyn, specielt under 
hensyntagen til disponibiliteten af ny 
dokumentation.

(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, virkninger på andre 
skadelige eller potentielt skadelige 
emissioner end CO2 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 
carbon leakage, bør underkastes et 
regelmæssigt gennemsyn, specielt under 
hensyntagen til disponibiliteten af ny 
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dokumentation.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen skal i betragtning af den hurtige tekniske og politikrelaterede udvikling på 
dette område aflægge rapport oftere end hvert femte år, for at dette direktiv skal holdes 
tilstrækkeligt opdateret. Rapporterne bør også tilsendes Parlamentet. Problemer med andre 
emissioner end CO2 - for eksempel af NOx - bør tages specifikt i betragtning i forbindelse 
med forbedringen af dette direktiv. Det er vigtigt at imødegå de bredere miljømæssige 
konsekvenser af brugen af motorbrændstoffer og brændsel til opvarmning.

Ændringsforslag 102
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

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 
carbon leakage, bør underkastes et 
regelmæssigt gennemsyn, specielt under 
hensyntagen til disponibiliteten af ny 
dokumentation.

(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 
fakultative 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 
carbon leakage, bør underkastes et 
regelmæssigt gennemsyn, specielt under 
hensyntagen til disponibiliteten af ny 
dokumentation.

Or. en
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Ændringsforslag 103
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Målene for de tiltag, der skal træffes, 
især for at sikre, at det indre marked 
fungerer korrekt i en kontekst med nye 
energi- og miljøkrav, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor bedre nås 
på EU-plan; Unionen kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 104
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) Inden den 31. december 2012 
forelægger Kommissionen et forslag om 
at lade en minimumsafgiftssats for 
nukleare brændselsstave, der anvendes til 
produktion af elektricitet, indgå i dette 
direktiv, og at tilføje nukleare 
brændselsstave til de energiprodukter, der 
er anført i dette direktiv. Dette berører 
ikke de udfasningsplaner, der er fastlagt i 
medlemsstaterne.
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Or. en

Begrundelse

Denne revision af dette direktiv beskæftiger sig ikke med spørgsmålet om nukleart brændsel. 
Men de eksterne virkninger, der forbindes med anvendelsen af atomkraft, den potentielle 
risiko i tilfælde af en atomulykke og kravet om lige konkurrencevilkår begrunder alle 
medtagelse af en minimumsafgiftssats for nukleare brændselsstave i direktivet. Denne 
minimumsafgiftssats bør svare til de finansielle fordele, atomkraft nyder som følge af de 
forhøjede elektricitetspriser, der er en konsekvens af EU's emissionshandelssystem.

Ændringsforslag 105
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 31 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31b) Senest seks måneder efter 
vedtagelsen af dette direktiv bør 
Kommissionen forelægge en rapport for 
Rådet og Europa-Parlamentet om 
forhåndsbetingelserne for, at nogle eller 
alle medlemsstater kan gå over til et 
system, hvor transportbrændstoffer 
beskattes efter det brændstof, der er blevet 
brugt, og ikke som på nuværende 
tidspunkt det, der er blevet påfyldt. 
Rapporten skal om nødvendigt ledsages af 
forslag om ændringer af EU's lovgivning 
og indeholde omfattende vurderinger af 
indvirkningerne på beskatningsmæssig 
subsidiaritet, drivhusgasemissioner, 
energiuafhængighed og økonomisk vækst.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at løse problemet med brændstofturisme er det på høje tid at undersøge 
muligheden for at beskatte den anvendte mængde brændstof i tråd med den nordamerikanske 
IFTA-model.
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Ændringsforslag 106
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Direktiv 2003/96/EF bør derfor 
ændres i overensstemmelse hermed —

(32) Direktiv 2003/96/EF bør derfor efter 
2015 ændres hvor det er relevant, under 
hensyntagen til Kommissionens første 
evalueringsrapport, der skal reflektere 
over medlemsstaternes behørigt 
begrundede behov på området for 
beskatning af energiprodukter og 
elektricitet –

Or. en

Ændringsforslag 107
Olle Ludvigsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne beskatter
energiprodukter og elektricitet i 
overensstemmelse med dette direktiv.

1. Dette direktiv fastsætter en fælles EU-
ramme for beskatning af energiprodukter 
og elektricitet. Det fastlægger en række 
obligatoriske regler, som medlemsstaterne 
skal overholde, når de pålægger nationale 
afgifter på disse områder. Det fastsætter 
en definition af og referencestruktur for 
de relevante brændstoffer, 
minimumsafgiftssatser, principper for, 
hvordan afgiftssatserne skal være 
indbyrdes forbundne og opdaterede, et 
system til koordinering af 
energibeskatning med EU's 
emissionshandelsordning, en række 
udfasnings- og fritagelsesordninger samt 
bestemmelser for, hvordan lovgivningen 
på dette område skal videreudvikles.
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Or. en

Begrundelse

Et mere detaljeret første afsnit, der beskriver direktivets formål og indhold, gør hele 
lovteksten mere læselig og lettere at forstå.

Ændringsforslag 108
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skelner mellem CO2-
relateret beskatning og generel 
energiforbrugsbeskatning.

2. Medlemsstaterne kan skelne mellem to 
forskellige beskatningselementer: 
obligatorisk generel 
energiforbrugsbeskatning og fakultativ
CO2-relateret beskatning.

Or. en

Ændringsforslag 109
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skelner mellem CO2-
relateret beskatning og generel 
energiforbrugsbeskatning.

2. Medlemsstaterne skelner mellem CO2-
relateret beskatning og generel 
energiforbrugsbeskatning, og flytter 
gradvist skattebyrden over på de mindre 
miljøvenlige fossile brændstoffer.

Or. en
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Begrundelse

Skattebyrden på fossile brændsler bør gennemføres gradvist for at give medlemsstaterne 
tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de forventede ændringer i beskatningsrammen for energi og 
elektricitet.

Ændringsforslag 110
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2003/96/EF 
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

CO2-relateret beskatning beregnes i EUR/t 
af CO2-emissioner på grundlag af de CO2-
referenceemissionsfaktorer, der er angivet i 
punkt 11 i bilag I til Kommissionens 
beslutning 2007/589/EF af 18. juli 2007 
om retningslinjer for overvågning og 
rapportering af drivhusgasudledninger i 
medfør af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/87/EF(*). De CO2-
emissionsfaktorer, der i nævnte beslutning 
er specificeret for biomasse eller produkter 
fremstillet af biomasse, finder i tilfælde af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
som defineret i artikel 2, litra h) og i), i 
direktiv 2009/28/EF kun anvendelse, når 
det pågældende produkt opfylder de 
bæredygtighedskriterier, der er fastlagt i 
artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder (**). Hvis 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
ikke opfylder de pågældende kriterier, 
anvender medlemsstaterne CO2-
referenceemissionsfaktoren for det 
tilsvarende brændsel til opvarmning eller 
motorbrændstof, for hvilket 
minimumsafgiftssatserne er specificeret i 
dette direktiv.

CO2-relateret beskatning af ikke-
biomassebaserede brændstoffer beregnes i 
EUR/t af CO2-emissioner på grundlag af 
de CO2-referenceemissionsfaktorer, der er 
angivet i punkt 11 i bilag I til 
Kommissionens beslutning 2007/589/EF af 
18. juli 2007 om retningslinjer for 
overvågning og rapportering af 
drivhusgasudledninger i medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF(*). De CO2-emissionsfaktorer, 
der i nævnte beslutning er specificeret for 
biomasse eller produkter fremstillet af 
biomasse, finder kun anvendelse, når det 
pågældende produkt opfylder de 
bæredygtighedskriterier, der er fastlagt i 
artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder. Hvis 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
ikke opfylder de pågældende kriterier, 
anvender medlemsstaterne CO2-
referenceemissionsfaktoren for det 
tilsvarende brændsel til opvarmning eller 
motorbrændstof, for hvilket 
minimumsafgiftssatserne er specificeret i 
dette direktiv. Denne fritagelse begrænses 
yderligere i overensstemmelse med 
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bestemmelserne i direktiv 2009/28/EF om 
CO2-emissionsbesparelser. Det vil betyde, 
at de CO2-afgiftsfritagelser for 
biobrændstoffer og flydende biobrændsel, 
som giver drivhusgasbesparelser på 
mindst 35 %, kun bør gælde indtil 
slutningen af 2016. Fra 2017 bør grænsen 
være på 50 % og fra 2018 bør den være på 
60 %.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør ikke forhindres i at anvende CO2-relateret beskatning af biobaserede 
brændstoffer, i tilfælde hvor de ikke er i overensstemmelse med de bæredygtighedskriterier, 
der er fastsat i direktiv 2009/28/EF.

Ændringsforslag 111
Fiona Hall, Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2003/96/EF 
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

CO2-relateret beskatning beregnes i EUR/t 
af CO2-emissioner på grundlag af de CO2-
referenceemissionsfaktorer, der er angivet i 
punkt 11 i bilag I til Kommissionens 
beslutning 2007/589/EF af 18. juli 2007 
om retningslinjer for overvågning og 
rapportering af drivhusgasudledninger i 
medfør af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/87/EF(*). De CO2-
emissionsfaktorer, der i nævnte beslutning 
er specificeret for biomasse eller produkter 
fremstillet af biomasse, finder i tilfælde af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
som defineret i artikel 2, litra h) og i), i 
direktiv 2009/28/EF kun anvendelse, når 
det pågældende produkt opfylder de 
bæredygtighedskriterier, der er fastlagt i 
artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets 

CO2-relateret beskatning af ikke-
biomassebaserede brændstoffer beregnes i 
EUR/t af CO2-emissioner på grundlag af 
de CO2-referenceemissionsfaktorer, der er 
angivet i punkt 11 i bilag I til 
Kommissionens beslutning 2007/589/EF af 
18. juli 2007 om retningslinjer for 
overvågning og rapportering af 
drivhusgasudledninger i medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF(*). De CO2-emissionsfaktorer, 
der i nævnte beslutning er specificeret for 
biomasse eller produkter fremstillet af 
biomasse, finder kun anvendelse, når det 
pågældende produkt opfylder de 
bæredygtighedskriterier, der er fastlagt i 
artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om 
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direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder (**). Hvis 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
ikke opfylder de pågældende kriterier, 
anvender medlemsstaterne CO2-
referenceemissionsfaktoren for det 
tilsvarende brændsel til opvarmning eller 
motorbrændstof, for hvilket 
minimumsafgiftssatserne er specificeret i 
dette direktiv.

fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder. Hvis 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
ikke opfylder de pågældende kriterier, 
anvender medlemsstaterne CO2-
referenceemissionsfaktoren for det 
tilsvarende brændsel til opvarmning eller 
motorbrændstof, for hvilket 
minimumsafgiftssatserne er specificeret i 
dette direktiv. Denne fritagelse begrænses 
yderligere i overensstemmelse med 
bestemmelserne i direktiv 2009/28/EF, der 
foreskriver, at CO2-afgiftsfritagelsen for 
biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, som giver CO2-
emissionsbesparelser på mindst 35 %, kun 
skal gælde indtil udgangen af 2016. Fra 
2017 bør grænsen være på 50 % og fra 
2018 bør den være på 60 %.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til, at EU skulle forhindre Medlemsstaterne i at anvende CO2-relateret 
beskatning af biobaserede brændstoffer. Reglerne for CO2-beskatning bør tilpasses 
bæredygtighedskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 
2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 112
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

CO2-relateret beskatning beregnes i EUR/t 
af CO2-emissioner på grundlag af de CO2-
referenceemissionsfaktorer, der er angivet i 
punkt 11 i bilag I til Kommissionens 
beslutning 2007/589/EF af 18. juli 2007 
om retningslinjer for overvågning og 
rapportering af drivhusgasudledninger i 

I tilfælde af indførelsen af et fakultativt
CO2-relateret element, beregnes
beskatningen i EUR/t af CO2-emissioner 
på grundlag af de CO2-
referenceemissionsfaktorer, der er angivet i 
punkt 11 i bilag I til Kommissionens 
beslutning 2007/589/EF af 18. juli 2007 
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medfør af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/87/EF(*). De CO2-
emissionsfaktorer, der i nævnte beslutning 
er specificeret for biomasse eller produkter 
fremstillet af biomasse, finder i tilfælde af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
som defineret i artikel 2, litra h) og i), i 
direktiv 2009/28/EF kun anvendelse, når 
det pågældende produkt opfylder de 
bæredygtighedskriterier, der er fastlagt i 
artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder (**). Hvis 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
ikke opfylder de pågældende kriterier, 
anvender medlemsstaterne CO2-
referenceemissionsfaktoren for det 
tilsvarende brændsel til opvarmning eller 
motorbrændstof, for hvilket 
minimumsafgiftssatserne er specificeret i 
dette direktiv.

om retningslinjer for overvågning og 
rapportering af drivhusgasudledninger i 
medfør af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/87/EF. De CO2-
emissionsfaktorer, der i nævnte beslutning 
er specificeret for biomasse eller produkter 
fremstillet af biomasse, finder i tilfælde af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
som defineret i artikel 2, litra h) og i), i 
direktiv 2009/28/EF kun anvendelse, når 
det pågældende produkt opfylder de 
bæredygtighedskriterier, der er fastlagt i 
artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder. Hvis 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
ikke opfylder de pågældende kriterier, 
anvender medlemsstaterne CO2-
referenceemissionsfaktoren for det 
tilsvarende brændsel til opvarmning eller 
motorbrændstof, for hvilket 
minimumsafgiftssatserne er specificeret i 
dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 113
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

CO2-relateret beskatning beregnes i EUR/t 
af CO2-emissioner på grundlag af de CO2-
referenceemissionsfaktorer, der er angivet i 
punkt 11 i bilag I til Kommissionens 
beslutning 2007/589/EF af 18. juli 2007 
om retningslinjer for overvågning og 
rapportering af drivhusgasudledninger i 
medfør af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/87/EF(*). De CO2-

CO2-relateret beskatning beregnes i EUR/t 
af CO2-emissioner på grundlag af de CO2-
referenceemissionsfaktorer, der er angivet i 
punkt 11 i bilag I til Kommissionens 
beslutning 2007/589/EF af 18. juli 2007 
om retningslinjer for overvågning og 
rapportering af drivhusgasudledninger i 
medfør af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/87/EF. De CO2-
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emissionsfaktorer, der i nævnte beslutning 
er specificeret for biomasse eller produkter 
fremstillet af biomasse, finder i tilfælde af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
som defineret i artikel 2, litra h) og i), i 
direktiv 2009/28/EF kun anvendelse, når 
det pågældende produkt opfylder de 
bæredygtighedskriterier, der er fastlagt i 
artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder (**). Hvis 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
ikke opfylder de pågældende kriterier, 
anvender medlemsstaterne CO2-
referenceemissionsfaktoren for det 
tilsvarende brændsel til opvarmning eller 
motorbrændstof, for hvilket 
minimumsafgiftssatserne er specificeret i 
dette direktiv.

emissionsfaktorer, der i nævnte beslutning 
er specificeret for biomasse eller produkter 
fremstillet af biomasse, finder i tilfælde af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
som defineret i artikel 2, litra h) og i), i 
direktiv 2009/28/EF kun anvendelse, når 
det pågældende produkt opfylder de 
bæredygtighedskriterier, der er fastlagt i 
artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder. Hvis 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
ikke opfylder de pågældende kriterier, 
anvender medlemsstaterne CO2-
referenceemissionsfaktoren for det 
tilsvarende brændsel til opvarmning eller 
motorbrændstof, for hvilket 
minimumsafgiftssatserne er specificeret i 
dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Der eksisterer endnu ingen bæredygtighedskriterier for fast biomasse.

Ændringsforslag 114
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den generelle energiforbrugsbeskatning 
beregnes i EUR/GJ på grundlag af den 
nedre brændværdi for energiprodukter og 
elektricitet, der er anført i bilag II til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/32/EF af 5. april 2006 om 
energieffektivitet i slutanvendelserne og 
om energitjenester samt om ophævelse af 
Rådets direktiv 93/76/EØF (***). I tilfælde 

Den generelle energiforbrugsbeskatning 
beregnes i EUR/GJ på grundlag af den 
nedre brændværdi for energiprodukter og 
elektricitet, der er anført i bilag II til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/32/EF af 5. april 2006 om 
energieffektivitet i slutanvendelserne og 
om energitjenester samt om ophævelse af 
Rådets direktiv 93/76/EØF. I tilfælde af 
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af biomasse eller produkter fremstillet af 
biomasse er referenceværdierne de værdier, 
der er anført i bilag III til direktiv 
2009/28/EF. I tilfælde af biobrændstoffer 
og flydende biobrændsler som defineret i 
artikel 2, litra h) og i), i direktiv 
2009/28/EF finder disse referenceværdier 
imidlertid kun anvendelse, hvis det 
pågældende produkt opfylder 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17 i 
nævnte direktiv. I så tilfælde gælder de 
både for motorbrændstoffer og for 
opvarmningsbrændsler. I de tilfælde, hvor 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
ikke opfylder de pågældende kriterier, 
anvender medlemsstaterne 
referenceværdierne for det tilsvarende 
opvarmningsbrændsel eller 
motorbrændstof, for hvilket 
minimumsafgiftssatserne er specificeret i 
nærværende direktiv.

produkter fremstillet af biomasse er 
referenceværdierne de værdier, der er 
anført i bilag III til direktiv 2009/28/EF. I 
tilfælde af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler som defineret i artikel 2, litra 
h) og i), i direktiv 2009/28/EF finder disse 
referenceværdier imidlertid kun 
anvendelse, hvis det pågældende produkt 
opfylder bæredygtighedskriterierne i artikel 
17 i nævnte direktiv. I så tilfælde gælder de 
både for motorbrændstoffer og for 
opvarmningsbrændsler. I de tilfælde, hvor 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
ikke opfylder de pågældende kriterier, 
anvender medlemsstaterne 
referenceværdierne for det tilsvarende 
opvarmningsbrændsel eller 
motorbrændstof, for hvilket 
minimumsafgiftssatserne er specificeret i 
nærværende direktiv.

Or. en

Begrundelse

Der eksisterer endnu ingen bæredygtighedskriterier for fast biomasse.

Ændringsforslag 115
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medmindre andet er angivet, gælder 
bestemmelserne i dette direktiv både for 
CO2-relateret beskatning og for generel 
energiforbrugsbeskatning.

4. Medmindre andet er angivet, gælder 
bestemmelserne i dette direktiv både for
generel energiforbrugsbeskatning og for
CO2-relateret beskatning, hvis en sådan 
beskatning er indført af en medlemsstat.

Or. en
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Ændringsforslag 116
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 1 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen fremsætter senest et år 
efter vedtagelsen af dette direktiv et 
forslag til etablering af 
bæredygtighedskriterier for så vidt angår 
produkter fremstillet af biomasse, som 
hverken er biobrændstoffer eller flydende 
biobrændsler. Så snart forslaget er 
vedtaget, gælder de CO2-
referenceemissionsfaktorer, der er angivet 
i punkt 11 i bilag I til Kommissionens 
beslutning 2007/589/EF og de nedre 
reference-brændværdier fastsat i bilag III 
til direktiv 2009/28, i tilfælde af produkter 
fremstillet af biomasse, som hverken er 
biobrændstoffer eller flydende 
biobrændsler, kun, når det pågældende 
produkt opfylder de nye 
bæredygtighedskriterier. Hvis sådanne 
produkter fremstillet af biomasse ikke 
opfylder disse kriterier, anvender 
medlemsstaterne CO2-
referenceemissionsfaktoren og den nedre 
reference-brændværdi for det tilsvarende 
brændsel til opvarmning eller 
motorbrændstof, for hvilket 
minimumsafgiftssatserne er specificeret i 
dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Bæredygtighedskriterier bør ikke kun gælde for biobrændstoffer og flydende biobrændsler, 
men også for brændstoffer baseret på fast biomasse. Det ville ikke være rimeligt, hvis man 
konsekvent – som i Kommissionen forslag – gav særbehandling til brændstoffer baseret på 
ikke-vedvarende fast biomasse. Da bæredygtighedslogikken er noget forskellig, alt efter om 
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der er tale om fast biomasse eller biobrændstoffer/flydende biobrændsler, er det nødvendigt 
at udarbejde særlige kriterier for fast biomasse og derefter bringe dem i anvendelse inden for 
rammerne af dette direktiv.

Ændringsforslag 117
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Andre kulbrintebrændstoffer end dem, der 
er nævnt i stk. 1, og som er bestemt til 
anvendelse, udbydes til salg eller anvendes 
som brændsel til opvarmning, beskattes 
med de satser, der er fastsat for det 
tilsvarende energiprodukt, i 
overensstemmelse med artikel 1, stk. 2 og 
3. Dette afsnit gælder ikke for tørv.

Andre kulbrintebrændstoffer end dem, der 
er nævnt i stk. 1, og som er bestemt til 
anvendelse, udbydes til salg eller anvendes 
som brændsel til opvarmning, beskattes 
med de satser, der er fastsat for det 
tilsvarende energiprodukt, i 
overensstemmelse med artikel 1, stk. 2 og 
3.

Or. en

Begrundelse

Der bør anvendes en sammenhængende strategi for alle energiprodukter.

Ændringsforslag 118
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

CO2-relateret beskatning gælder, jf. dog 
artikel 14, stk. 1, litra d), i dette direktiv, 
for anvendelser af energiprodukter, som 
giver anledning til kuldioxidemissioner fra 
anlæg som defineret i artikel 3, litra e), i 

Fakultativ CO2-relateret beskatning 
gælder, jf. dog artikel 14, stk. 1, litra d), i 
dette direktiv, for anvendelser af 
energiprodukter, som giver anledning til 
kuldioxidemissioner fra anlæg som 
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF(*), 
uanset om de pågældende anlæg når op på 
de tærskelværdier, der er anført i bilag I til 
nævnte direktiv.

defineret i artikel 3, litra e), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF, 
uanset om de pågældende anlæg når op på 
de tærskelværdier, der er anført i bilag I til 
nævnte direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 119
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne sikrer, at de direkte 
og indirekte brug af energiprodukter i 
anlæg, som defineret i direktiv 
2003/87/EF af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv af 13. oktober 2003 eller 
direkte og indirekte brug af 
energiprodukter i installationer beskattes 
gennem nationale CO2-
reduktionsforanstaltninger ikke 
underlægges dobbeltbeskatning eller 
dobbeltregulering. 

Or. de

Ændringsforslag 120
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 3 – stk. 1 – litra b – led 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

dobbelt anvendelse af energiprodukter. – energiintensiv industri og dobbelt 
anvendelse af energiprodukter

Or. en

Begrundelse

Det er ønskeligt at præcisere i direktivet, at det ikke skal gælde for den energiintensive 
industri, og dermed sikre, at alle energiintensive industrisektorer behandles ens.

Ændringsforslag 121
Werner Langen, Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 3 - litra b - led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- affald, der anvendes som alternativt 
brændstof eller termisk inddrives i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 15, 
sammenholdt med bilag II R1 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om 
affald og ophævelse af visse direktiver.

Or. de

Begrundelse

Indførelse af energiafgift på termisk genanvendt affald - dvs. affald, hvis energiindhold, der 
frigives ved afbrænding, gør nytte, og dermed erstatter fossile brændstoffer og bevarer 
ressourcerne - er i modstrid med ressourceeffektivitetsmålet og bestemmelserne i 
rammedirektivet om affald 2008 / 98/EF.

Ændringsforslag 122
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra a
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) hvad angår CO2-relateret beskatning, i 
overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, 
andet afsnit, ved overgangen til forbrug

(a) hvad angår fakultativ CO2-relateret 
beskatning, i overensstemmelse med artikel 
1, stk. 2, andet afsnit, ved overgangen til 
forbrug

Or. en

Ændringsforslag 123
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uden at dette berører de fritagelser, 
differentieringer og lempelser, der er 
omhandlet i dette direktiv, sikrer 
medlemsstaterne, at der, når der i bilag I 
er fastlagt de samme 
minimumsafgiftssatser i forbindelse med 
en given anvendelse, fastsættes de samme 
afgiftssatser for de produkter, der bruges 
til den pågældende anvendelse. Med 
forbehold af bestemmelserne i artikel 15, 
stk. 1, litra i), for de i bilag I, tabel A, 
omhandlede motorbrændstoffer, gælder 
dette fra den 1. januar 2023.

udgår

I forbindelse med første afsnit anses 
enhver anvendelse, for hvilken der er 
fastlagt en minimumsafgiftssats i 
henholdsvis tabel A, B og C i bilag I, for 
at være en enkelt anvendelse.

Or. de
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Ændringsforslag 124
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uden at dette berører de fritagelser, 
differentieringer og lempelser, der er 
omhandlet i dette direktiv, sikrer 
medlemsstaterne, at der, når der i bilag I 
er fastlagt de samme 
minimumsafgiftssatser i forbindelse med 
en given anvendelse, fastsættes de samme 
afgiftssatser for de produkter, der bruges 
til den pågældende anvendelse. Med 
forbehold af bestemmelserne i artikel 15, 
stk. 1, litra i), for de i bilag I, tabel A, 
omhandlede motorbrændstoffer, gælder 
dette fra den 1. januar 2023.

udgår

I forbindelse med første afsnit anses 
enhver anvendelse, for hvilken der er 
fastlagt en minimumsafgiftssats i 
henholdsvis tabel A, B og C i bilag I, for 
at være en enkelt anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 125
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at dette berører de fritagelser, 
differentieringer og lempelser, der er 
omhandlet i dette direktiv, sikrer 

udgår
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medlemsstaterne, at der, når der i bilag I 
er fastlagt de samme 
minimumsafgiftssatser i forbindelse med 
en given anvendelse, fastsættes de samme 
afgiftssatser for de produkter, der bruges 
til den pågældende anvendelse. Med 
forbehold af bestemmelserne i artikel 15, 
stk. 1, litra i), for de i bilag I, tabel A, 
omhandlede motorbrændstoffer, gælder 
dette fra den 1. januar 2023.

Or. de

Ændringsforslag 126
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uden at dette berører de fritagelser, 
differentieringer og lempelser, der er 
omhandlet i dette direktiv, sikrer 
medlemsstaterne, at der, når der i bilag I 
er fastlagt de samme 
minimumsafgiftssatser i forbindelse med 
en given anvendelse, fastsættes de samme 
afgiftssatser for de produkter, der bruges 
til den pågældende anvendelse. Med 
forbehold af bestemmelserne i artikel 15, 
stk. 1, litra i), for de i bilag I, tabel A, 
omhandlede motorbrændstoffer, gælder 
dette fra den 1. januar 2023.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 127
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
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Direktiv 2003/96/EF
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uden at dette berører de fritagelser, 
differentieringer og lempelser, der er 
omhandlet i dette direktiv, sikrer 
medlemsstaterne, at der, når der i bilag I er 
fastlagt de samme minimumsafgiftssatser i 
forbindelse med en given anvendelse, 
fastsættes de samme afgiftssatser for de 
produkter, der bruges til den pågældende 
anvendelse. Med forbehold af 
bestemmelserne i artikel 15, stk. 1, litra i), 
for de i bilag I, tabel A, omhandlede 
motorbrændstoffer, gælder dette fra den 1. 
januar 2023.

3. Uden at dette berører de fritagelser, 
differentieringer og lempelser, der er 
omhandlet i dette direktiv, sikrer 
medlemsstaterne, at der, når der i bilag I er 
fastlagt de samme minimumsafgiftssatser i 
forbindelse med en given anvendelse, 
fastsættes de samme afgiftssatser for de 
produkter, der bruges til den pågældende 
anvendelse. Med forbehold af 
bestemmelserne i artikel 15, stk. 1, litra i), 
for de i bilag I, tabel A, omhandlede 
motorbrændstoffer, anvendes denne 
forpligtelse fuldstændigt fra den 1. januar
2028 og indføres indtil da gradvist i to 
trin:

a) medlemsstaterne skal fra den 1. januar 
2018 sikre, at de nationale 
minimumssatser for ethvert individuelt 
motorbrændstof ikke er mere end 20 % 
lavere end satserne for ethvert andet 
motorbrændstof.
b) medlemsstaterne skal fra den 1. januar 
2023 sikre, at der fastsættes de samme 
satser for CO2-relaterede afgifter for alle 
motorbrændstoffer, og at den nationale 
minimumssats for generelle 
energiforbrugsafgifter ikke er mere end 
10 % lavere end for ethvert andet 
motorbrændstof.

Or. en

Begrundelse

Selv om princippet om brændstofneutralitet er solidt og sundt, ville dets fulde anvendelse -
ved at øge den relative afgift på diesel - på kort sigt være problematisk for en bilindustri, der 
har bygget en stor del af sin strategi for emissionsreduktion på brændstofeffektive 
dieselmotorer. Skæringsdatoen 2023 for motorbrændstoffer bør derfor erstattes af en gradvis 
indfasningsprocedure, der vil føre til fuld neutralitet i 2028. Dette ville gøre det muligt for 
bilproducenter at tilpasse deres forretning på en rationel måde.
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Ændringsforslag 128
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uden at dette berører de fritagelser, 
differentieringer og lempelser, der er 
omhandlet i dette direktiv, sikrer 
medlemsstaterne, at der, når der i bilag I er 
fastlagt de samme minimumsafgiftssatser i 
forbindelse med en given anvendelse, 
fastsættes de samme afgiftssatser for de 
produkter, der bruges til den pågældende 
anvendelse. Med forbehold af 
bestemmelserne i artikel 15, stk. 1, litra i), 
for de i bilag I, tabel A, omhandlede 
motorbrændstoffer, gælder dette fra den 1.
januar 2023.

3. Uden at dette berører de fritagelser, 
differentieringer og lempelser, der er 
omhandlet i dette direktiv, sikrer 
medlemsstaterne, at der, når der i bilag I er 
fastlagt de samme minimumsafgiftssatser i 
forbindelse med en given anvendelse, 
fastsættes de samme afgiftssatser for de 
produkter, der bruges til den pågældende 
anvendelse. Med forbehold af 
bestemmelserne i artikel 15, stk. 1, litra i), 
for de i bilag I, tabel A, omhandlede 
motorbrændstoffer, gælder dette fra den 1.
januar 2028.

Or. nl

Ændringsforslag 129
Rovana Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uden at dette berører de fritagelser, 
differentieringer og lempelser, der er 
omhandlet i dette direktiv, sikrer 
medlemsstaterne, at der, når der i bilag I er 
fastlagt de samme minimumsafgiftssatser i 
forbindelse med en given anvendelse, 
fastsættes de samme afgiftssatser for de 
produkter, der bruges til den pågældende 
anvendelse. Med forbehold af 
bestemmelserne i artikel 15, stk. 1, litra i), 

3. Uden at dette berører de fritagelser, 
differentieringer og lempelser, der er 
omhandlet i dette direktiv, sikrer 
medlemsstaterne, at der, når der i bilag I er 
fastlagt de samme minimumsafgiftssatser i 
forbindelse med en given anvendelse, 
fastsættes de samme afgiftssatser for de 
produkter, der bruges til den pågældende 
anvendelse. Med forbehold af 
bestemmelserne i artikel 15, stk. 1, litra i), 
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for de i bilag I, tabel A, omhandlede 
motorbrændstoffer, gælder dette fra den 1.
januar 2023.

for de i bilag I, tabel A, omhandlede 
motorbrændstoffer, gælder dette fra den 1.
januar 2028.

Or. en

Begrundelse

Selv om princippet om brændstofneutralitet er solidt og sundt, ville dets fulde anvendelse -
ved at øge den relative afgift på diesel - på kort sigt være problematisk for en bilindustri, der 
har bygget en stor del af sin strategi for emissionsreduktion på brændstofeffektive 
dieselmotorer. Dette ville gøre det muligt for bilproducenter at tilpasse deres forretning på en 
rationel måde.

Ændringsforslag 130
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uden at dette berører de fritagelser, 
differentieringer og lempelser, der er 
omhandlet i dette direktiv, sikrer 
medlemsstaterne, at der, når der i bilag I er 
fastlagt de samme minimumsafgiftssatser i 
forbindelse med en given anvendelse, 
fastsættes de samme afgiftssatser for de 
produkter, der bruges til den pågældende 
anvendelse. Med forbehold af 
bestemmelserne i artikel 15, stk. 1, litra i), 
for de i bilag I, tabel A, omhandlede 
motorbrændstoffer, gælder dette fra den 1. 
januar 2023.

3. Uden at dette berører de fritagelser, 
differentieringer og lempelser, der er 
omhandlet i dette direktiv, sikrer 
medlemsstaterne, at der, når der i bilag I er 
fastlagt de samme minimumsafgiftssatser i 
forbindelse med en given anvendelse, 
fastsættes de samme afgiftssatser for de 
produkter, der bruges til den pågældende 
anvendelse. Med forbehold af 
bestemmelserne i artikel 15, stk. 1, litra i), 
for de i bilag I, tabel A, omhandlede 
motorbrændstoffer, gælder dette senest fra 
den 1. januar 2023.

Or. en

Begrundelse

Teknisk neutralitet er den vigtigste omkostningseffektive drivkraft for energieffektivitet og 
CO2-emissionsreduktioner, og dette princip bør anvendes snarest muligt under hensyntagen 
til situationen i de forskellige medlemsstater.
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Ændringsforslag 131
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uden at dette berører de fritagelser, 
differentieringer og lempelser, der er 
omhandlet i dette direktiv, sikrer 
medlemsstaterne, at der, når der i bilag I er 
fastlagt de samme minimumsafgiftssatser i 
forbindelse med en given anvendelse, 
fastsættes de samme afgiftssatser for de 
produkter, der bruges til den pågældende 
anvendelse. Med forbehold af 
bestemmelserne i artikel 15, stk. 1, litra i), 
for de i bilag I, tabel A, omhandlede 
motorbrændstoffer, gælder dette fra den 1. 
januar 2023.

3. Uden at dette berører de fritagelser, 
differentieringer og lempelser, der er 
omhandlet i dette direktiv, sikrer 
medlemsstaterne, at der, når der i dette 
direktiv er fastlagt de samme 
minimumsafgiftssatser for enten fossile 
eller ikke-fossile brændstoffer eller 
energiprodukter, der falder ind under 
enten den ene eller den anden kategori i 
forbindelse med en given anvendelse, 
fastsættes de samme
minimumsafgiftssatser for de produkter af 
enhver kategori, der bruges til den 
pågældende anvendelse. Med forbehold af 
bestemmelserne i artikel 15, stk. 1, litra i), 
for de i bilag I, tabel A, omhandlede 
motorbrændstoffer, gælder dette fra den 1. 
januar 2023.

Or. en

Begrundelse

Dette præciserer, at minimumsafgiftssatserne fastlagt i dette direktiv for fossile og ikke-fossile 
brændstoffer omsættes til minimumsafgiftssatser i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 132
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uden at dette berører de fritagelser, 
differentieringer og lempelser, der er 
omhandlet i dette direktiv, sikrer 
medlemsstaterne, at der, når der i bilag I er 
fastlagt de samme minimumsafgiftssatser i 
forbindelse med en given anvendelse, 
fastsættes de samme afgiftssatser for de 
produkter, der bruges til den pågældende 
anvendelse. Med forbehold af 
bestemmelserne i artikel 15, stk. 1, litra i), 
for de i bilag I, tabel A, omhandlede 
motorbrændstoffer, gælder dette fra den 1. 
januar 2023.

3. Uden at dette berører de fritagelser, 
differentieringer og lempelser, der er 
omhandlet i dette direktiv, sikrer 
medlemsstaterne, at der, når der i bilag I er 
fastlagt de samme minimumsafgiftssatser i 
forbindelse med en given anvendelse, 
fastsættes de samme afgiftssatser for de 
produkter, der bruges til den pågældende 
anvendelse. Med forbehold af 
bestemmelserne i artikel 15, stk. 1, litra i), 
for de i bilag I, tabel A, omhandlede 
motorbrændstoffer, gælder dette fra den 1. 
januar 2023. For den kommercielle 
transport gælder fritagelserne i henhold 
til artikel 7.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaternes mulighed for at anvende en lavere afgiftssats for erhvervsmæssig end for 
ikke-erhvervsmæssig brug af dieselolie som motorbrændstof bør bevares, da der endnu ikke 
findes noget alternativt brændstof til anvendelse til erhvervsmæssig transport.

Ændringsforslag 133
Gianluca Susta

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset ovenstående, forud for indgivelsen 
af den vurdering, som Kommissionen skal 
forelægge Rådet og Europa-Parlamentet 
inden udgangen af 2023 om status for 
gennemførelsen af bestemmelserne i dette 
direktiv, kan medlemsstaterne fravige 
enhver forhøjelse af 
minimumsafgiftssatserne for beskatning 
af motorbrændstoffer, der er fastsat i 
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bilag I, tabel A for brændstoffer som 
metan og biometan, bl.a. i lyset af energi-, 
industri- og miljøpolitiske mål.

Or. it

Ændringsforslag 134
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med første afsnit anses 
enhver anvendelse, for hvilken der er 
fastlagt en minimumsafgiftssats i 
henholdsvis tabel A, B og C i bilag I, for 
at være en enkelt anvendelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 135
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfældet naturgas og biomethan som 
motorbrændstof bør højere 
minimumssatser for generel 
energiforbrugsbeskatning først gælde 
efter en vurdering i 2023 af 
gennemførelsen af bestemmelserne i dette 
direktiv vedrørende afgiftsniveauet for 
naturgas til vejtransport. Rapporten skal 
bl.a. undersøge, hvilke fremskridt der er 
gjort i tilgængeligheden af naturgas og 
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biomethan, væksten i netværket af 
tankstationer i Europa, 
naturgaskøretøjers markedsandel i 
Unionen, innovationen og den 
teknologiske udvikling af biomethan som 
brændstof til transport samt den reelle 
værdi af minimumsafgiftssatserne.

Or. en

Begrundelse

Naturgas og biomethan kan anvendes i eksisterende forbrændingsmotorer i et hvilket som 
helst blandingsforhold takket være den samme molekylære sammensætning. Udviklingen af 
biomethan hænger sammen med udviklingen af naturgaskøretøjer og dermed med en gunstig 
skattebehandling, der giver mulighed for udvikling af methanpåfyldningsinfrastruktur. 
Methan – det tilgængelige alternativ til oliebaserede brændstoffer – har meget lave 
emissioner af andre carbonhydrider end methan (NMHC), PM og NOx, hvilket medfører en 
forbedring af luftkvaliteten i byerne og en reduktion i støj og CO2.

Ændringsforslag 136
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Minimumssatserne for den generelle 
energiforbrugsbeskatning, der er fastlagt i 
dette direktiv, tilpasses hvert tredje år, 
første gang den 1. juli 2016, for at tage 
hensyn til ændringerne i det
harmoniserede forbrugerprisindeks, 
eksklusive energi og uforarbejdede 
fødevarer, som offentliggjort af Eurostat. 
Kommissionen offentliggør de deraf 
følgende minimumsafgiftssatser i Den 
Europæiske Unions Tidende.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 137
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Minimumssatserne for den generelle 
energiforbrugsbeskatning, der er fastlagt i 
dette direktiv, tilpasses hvert tredje år, 
første gang den 1. juli 2016, for at tage 
hensyn til ændringerne i det 
harmoniserede forbrugerprisindeks, 
eksklusive energi og uforarbejdede 
fødevarer, som offentliggjort af Eurostat. 
Kommissionen offentliggør de deraf 
følgende minimumsafgiftssatser i Den 
Europæiske Unions Tidende.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 138
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Minimumssatserne for den generelle 
energiforbrugsbeskatning, der er fastlagt i 
dette direktiv, tilpasses hvert tredje år, 
første gang den 1. juli 2016, for at tage 
hensyn til ændringerne i det 
harmoniserede forbrugerprisindeks, 
eksklusive energi og uforarbejdede 
fødevarer, som offentliggjort af Eurostat. 
Kommissionen offentliggør de deraf 
følgende minimumsafgiftssatser i Den 
Europæiske Unions Tidende.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 139
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Minimumssatserne for den generelle 
energiforbrugsbeskatning, der er fastlagt i 
dette direktiv, tilpasses hvert tredje år, 
første gang den 1. juli 2016, for at tage 
hensyn til ændringerne i det harmoniserede 
forbrugerprisindeks, eksklusive energi og 
uforarbejdede fødevarer, som offentliggjort 
af Eurostat. Kommissionen offentliggør de 
deraf følgende minimumsafgiftssatser i 
Den Europæiske Unions Tidende.

4. Minimumssatserne for den generelle 
energiforbrugsbeskatning, der er fastlagt i 
dette direktiv, tilpasses hvert tredje år, 
første gang den 1. juli 2016, for at tage 
hensyn til ændringerne i det harmoniserede 
forbrugerprisindeks, eksklusive energi og 
uforarbejdede fødevarer, som offentliggjort 
af Eurostat.

Or. en

Begrundelse

Denne tekst skal flyttes og suppleres med henblik på at bringe den i overensstemmelse med 
andre foreslåede ændringer af dette stykke.

Ændringsforslag 140
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Minimumssatserne for den generelle 
energiforbrugsbeskatning, der er fastlagt i 
dette direktiv, tilpasses hvert tredje år, 
første gang den 1. juli 2016, for at tage 
hensyn til ændringerne i det harmoniserede 

4. Minimumssatserne for den generelle 
energiforbrugsbeskatning, der er fastlagt i 
dette direktiv, tilpasses hvert femte år ved 
en beslutning i Rådet på baggrund af en 
anbefaling fra Kommissionen og 
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forbrugerprisindeks, eksklusive energi og 
uforarbejdede fødevarer, som offentliggjort 
af Eurostat. Kommissionen offentliggør de 
deraf følgende minimumsafgiftssatser i 
Den Europæiske Unions Tidende.

forskriftsmæssig høring af Parlamentet 
og de relevante berørte interessenter for at 
tage hensyn til ændringerne i det 
harmoniserede forbrugerprisindeks, 
eksklusive energi og uforarbejdede 
fødevarer, som offentliggjort af Eurostat.
Kommissionen offentliggør de deraf 
følgende reviderede minimumsafgiftssatser 
i Den Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Begrundelse

Der bør finde en regelmæssig revision af minimumssatserne for den generelle 
energiforbrugsbeskatning sted hvert femte år, hvilket svarer til en gang for hver valgperiode i 
Europa-Parlamentet. 

Ændringsforslag 141
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Minimumssatserne for den generelle 
energiforbrugsbeskatning, der er fastlagt i 
dette direktiv, tilpasses hvert tredje år, 
første gang den 1. juli 2016, for at tage 
hensyn til ændringerne i det harmoniserede 
forbrugerprisindeks, eksklusive energi og 
uforarbejdede fødevarer, som offentliggjort 
af Eurostat. Kommissionen offentliggør de 
deraf følgende minimumsafgiftssatser i 
Den Europæiske Unions Tidende.

4. Minimumssatserne for den generelle 
energiforbrugsbeskatning, der er fastlagt i 
dette direktiv, tilpasses hvert sjette år, 
første gang den 1. juli 2016, for at tage 
hensyn til ændringerne i det harmoniserede 
forbrugerprisindeks, eksklusive energi og 
uforarbejdede fødevarer, som offentliggjort 
af Eurostat. Kommissionen offentliggør de 
deraf følgende minimumsafgiftssatser i 
Den Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Begrundelse

Det vil være en for besværlig proces at justere minimumssatserne hvert tredje år. Det er 
hensigtsmæssigt at reducere hyppigheden af justeringer.
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Ændringsforslag 142
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Minimumssatserne tilpasses automatisk 
ved at forhøje eller sænke grundbeløbet i 
euro med den procentvise ændring i 
nævnte indeks i løbet af de tre foregående 
kalenderår. Hvis ændringen siden sidste 
tilpasning er mindre end 0,5 %, foretages 
ingen tilpasning."

udgår

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke finde automatisk tilpasning af minimumsafgiftssatserne sted. Enhver tilpasning 
skal finde sted på baggrund af en beslutning i Rådet.

Ændringsforslag 143
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Minimumssatserne tilpasses automatisk 
ved at forhøje eller sænke grundbeløbet i 
euro med den procentvise ændring i 
nævnte indeks i løbet af de tre foregående 
kalenderår. Hvis ændringen siden sidste 
tilpasning er mindre end 0,5 %, foretages 
ingen tilpasning."

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 144
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den minimumssats for CO2-relaterede 
afgifter, der er fastsat i dette direktiv 
justeres hvert tredje år, med start fra 1. 
juli 2016, med den højeste af de følgende 
to satser:
a) den aktuelle reelle værdi af CO2-
basissatsen, der beregnes ved at øge eller 
mindske grundbeløbet i euro efter den 
procentvise ændring over de tre 
foregående kalenderår i det 
harmoniserede forbrugerprisindeks, 
eksklusive energi og uforarbejdede 
fødevarer, som offentliggjort af Eurostat, 
eller
b) den gennemsnitlige CO2-pris i EU's 
emissionshandelsordning i løbet af de 18 
måneder forud for justeringen, beregnet i 
overensstemmelse med en formel, der 
fastsættes af Kommissionen på grundlag 
af den rapport fra 2015, der henvises til i 
artikel 29.
Der foretages ingen justering, hvis 
ændringen siden sidste justering som 
følge af udviklingen af disse to satser vil 
være mindre en 0,5 %.

Or. en

Begrundelse

Denne mekanisme består af to dele. Indekseringen sikrer, at CO2-minimumsatsen ikke bliver 
udhulet, når man ser på dens faktiske værdi. Da det valgte indeks udtrykkeligt ikke indeholder 
energiprodukter, undgås inflationsproblemer. Anden del er lige vilkår vedrørende CO2 for 
energibeskatningen og emissionshandelssystemet. Minimumsatsen i dette direktiv er knyttet 
logisk sammen med emissionshandelssystemets prissignal. En sådan mekanisme skaber 



PE475.931v01-00 96/143 AM\883480DA.doc

DA

solide, forudsigelige og retfærdige incitamenter til at beskæftige sig med CO2-emissioner i 
alle dele af samfundet.

Ændringsforslag 145
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis EU beslutter at satserne for 
drivhusgasemissioner skal reduceres 
inden 2020 med mere end 20 % 
sammenlignet med de satser, der er 
opnået i 1990, forelægger Kommissionen 
senest tre måneder efter, at en sådan 
beslutning er truffet, en rapport om hvilke 
justeringer, der tilrådes i dette direktiv for 
at nå de nye mål. Rådet træffer senest 
seks måneder efter offentliggørelsen af 
denne rapport afgørelse om, hvordan 
CO2-basissatsen tilpasses de nye forhold.

Or. en

Begrundelse

Hvis målene for reducering af drivhusgasemissioner hæves, bør dette straks genspejles i 
nærværende direktiv ved på passende vis at hæve CO2-basissatsen. Det ville ikke være 
rimeligt at udelukke beskatning fra at bidrage til bestræbelserne på at opfylde de nye 
målsætninger.

Ændringsforslag 146
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 2 c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen offentliggør de deraf 
følgende minimumssatser for generel 
energiforbrugsbeskatning og CO2-
relateret beskatning i Den Europæiske 
Unions Tidende.

Or. en

Begrundelse

En mindre justering for at bringe teksten i overensstemmelse med andre ændringer foreslået 
til dette stykke.

Ændringsforslag 147
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 5 – led 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

til anvendelse i forbindelse med: lokal 
offentlig passagerbefordring (eksklusive
taxier), affaldsindsamling, de væbnede 
styrker og den offentlige forvaltning, 
handicappede samt ambulancer"

– til anvendelse i forbindelse med: lokal 
offentlig passagerbefordring (heriblandt
taxier), affaldsindsamling, de væbnede 
styrker og offentlige myndigheder, 
handicappede samt ambulancer"

Or. en

Ændringsforslag 148
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 5 – led 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

til anvendelse i forbindelse med: lokal 
offentlig passagerbefordring (eksklusive 
taxier), affaldsindsamling, de væbnede 
styrker og den offentlige forvaltning, 
handicappede samt ambulancer"

– til anvendelse i forbindelse med: lokal 
offentlig passagerbefordring (eksklusive 
taxier, der kører på oliebaserede 
motorbrændstoffer), affaldsindsamling, de 
væbnede styrker og den offentlige 
forvaltning, handicappede samt 
ambulancer"

Or. en

Begrundelse

Naturgas/biomethan er alternativet til oliebaserede brændstoffer og har enestående lave 
emissioner af giftige eller kræftfremkaldende stoffer, næsten nul-emission af partikler, ingen 
emissioner af reaktive kulbrinter, reducerede NOx-emissioner samt reduceret støj, hvilket gør 
den til et ideelt motorbrændstof i bymæssige omgivelser. I rapporten af 25. januar 2011 fra 
ekspertgruppen for fremtidige transportbrændstoffer konstateres det, at methan bør fremmes 
som en af de væsentligste alternative brændstoftyper inden for bytransport.

Ændringsforslag 149
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 5 – led 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

til anvendelse i forbindelse med: lokal 
offentlig passagerbefordring (eksklusive 
taxier), affaldsindsamling, de væbnede 
styrker og den offentlige forvaltning, 
handicappede samt ambulancer"

– til anvendelse i forbindelse med: lokal 
offentlig passagerbefordring (eksklusive 
taxier), affaldsindsamling, de væbnede 
styrker og den offentlige forvaltning, 
handicappede samt ambulancer, brandbiler 
og politikøretøjer"

Or. en

Begrundelse

Differentierede afgiftssatser kan også anvendes af medlemsstaterne for benyttelse af 
brandbiler og politikøretøjer.
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Ændringsforslag 150
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra den 1. januar 2013, fra den 1. januar 
2015 og fra den 1. januar 2018 er
minimumsafgiftssatserne for 
motorbrændstoffer som fastsat i bilag I, 
tabel A."

Rådet skal med enstemmighed efter 
høring af Europa-Parlamentet og på 
baggrund af en rapport og et forslag fra
Kommissionen, træffe afgørelse om
minimumsafgiftssatserne for 
motorbrændstoffer.

Or. en

Begrundelse

Minimumsafgiftssatserne for motorbrændstoffer fastsættes af Rådet med enstemmighed.

Ændringsforslag 151
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 7 – stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan indtil den 1. januar 
2023 indføre differentierede afgiftssatser 
for erhvervsmæssig og ikke-
erhvervsmæssig brug af dieselolie som 
brændstof, forudsat at EF-
minimumsafgiftssatserne overholdes.
Ved 'erhvervsmæssig brug af dieselolie 
anvendt i motorkøretøjer' forstås 
dieselolie anvendt i motorkøretøjer i 
følgende øjemed:
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a) godstransport for egen regning eller 
mod leje eller vederlag eller i 
motorkøretøjer eller vogntog, der 
udelukkende er beregnet til godstransport 
ad vej, og som har en tilladt totalvægt på 
7,5 tons eller derover
b) passagerbefordring, hvad enten der er 
tale om regelmæssig eller lejlighedsvis 
kørsel, i motorkøretøjer i kategori M2 
eller M3, som defineret i Rådets direktiv 
70/156/EØF af 6. februar 1970 om 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om typegodkendelse af 
motordrevne køretøjer og 
påhængskøretøjer dertil."

Or. nl

Begrundelse

Medlemsstaternes mulighed for at anvende en lavere afgiftssats for erhvervsmæssig brug af 
dieselolie som motorbrændstof, bør udfases. For at give transportvirksomhederne mulighed 
for at tilpasse sig det nye afgiftssystem, er der brug for en overgangsperiode, der udløber i 
2023.

Ændringsforslag 152
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der indfører eller har 
indført en afgift på brugen af visse 
infrastrukturer med tunge lastvogne som 
defineret i henhold til direktiv 
2011/76/EU, som udelukkende er 
beregnet til transport af varer ad vej, kan 
anvende en nedsat afgiftssats til diesel, 
der anvendes af disse køretøjer, forudsat 
at Fællesskabets minimumssatser for 
beskatning, der er fastsat i bilag I tabel A, 
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overholdes.

Or. de

Ændringsforslag 153
Antonio Cancian

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
2003/96/EC
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan indføre 
differentierede afgiftssatser for 
erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig 
dieselolie, der anvendes i motorkøretøjer, 
forudsat at EU's minimumsafgiftssatser 
overholdes, og at afgiftssatsen for 
dieselolie anvendt i motorkøretøjer ikke 
kommer under den afgiftssats, der var 
gældende pr. 1. januar 2003, uanset 
eventuelle undtagelser for denne brug, 
der måtte være fastsat i dette direktiv.

Or. it

Begrundelse

Det er afgørende, at medlemsstaterne kan fortsætte med at anvende forskellige afgiftssatser 
for diesel til erhvervsmæssig brug.

Ændringsforslag 154
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan indføre 
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differentierede afgiftssatser for 
erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig 
brug af dieselolie.
I dette direktiv forstås ved 
"erhvervsmæssig brug af dieselolie 
anvendt i motorkøretøjer" dieselolie 
anvendt i motorkøretøjer i følgende 
øjemed:
a) godstransport mod leje eller vederlag 
eller for egen regning i motorkøretøjer 
eller vogntog, der udelukkende er 
beregnet til godstransport ad vej,
b) passagerbefordring i motorkøretøjer, 
hvad enten der er tale om regelmæssig 
eller lejlighedsvis kørsel.
Medlemsstaterne giver kommercielle 
transportvirksomheder mulighed for at 
anvende et separat skattekontosystem.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaternes mulighed for at anvende en lavere afgiftssats for erhvervsmæssig end for 
ikke-erhvervsmæssig brug af dieselolie som motorbrændstof bør bevares, da der endnu ikke 
findes noget alternativt brændstof til anvendelse til erhvervsmæssig transport.

Ændringsforslag 155
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra den 1. januar 2013, fra den 1. januar 
2015 og fra den 1. januar 2018 er 
minimumsafgiftssatserne for 
motorbrændstoffer som fastsat i bilag I, 
tabel A."

Fra den 1. januar 2013, fra den 1. januar 
2015 og fra den 1. januar 2018 er 
minimumsafgiftssatserne for 
motorbrændstoffer som fastsat i bilag I, 
tabel A."

Medlemsstaterne kan indføre 
differentierede afgiftssatser for 
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erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig 
dieselolie, der anvendes i motorkøretøjer, 
forudsat at EF-minimumsafgiftssatserne 
overholdes, og at afgiftssatsen for 
dieselolie anvendt i motorkøretøjer ikke 
kommer under den afgiftssats, der var 
gældende pr. 1. januar 2003, uanset 
eventuelle undtagelser for denne brug, 
der måtte være fastsat i dette direktiv.
Ved "erhvervsmæssig brug af dieselolie" 
anvendt i motorkøretøjer forstås dieselolie 
anvendt i motorkøretøjer i følgende 
øjemed:
a) "(a) godstransport mod leje eller 
vederlag eller for egen regning i 
motorkøretøjer eller vogntog, der 
udelukkende er beregnet til godstransport 
ad vej, og som har en tilladt totalvægt på 
7,5 tons eller derover
b) passagerbefordring, hvad enten der er 
tale om regelmæssig eller lejlighedsvis 
kørsel, i motorkøretøjer i kategori M2 
eller M3, som defineret i Rådets direktiv 
70/156/EØF1 af 6. februar 1970 om 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om typegodkendelse af 
motordrevne køretøjer og 
påhængskøretøjer dertil."
____________
1 EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1.

Or. fi

Begrundelse

Det bør fortsat være tilladt at sondre mellem kommerciel og privat brug af diesel til 
beskatningsformål. En lavere afgiftssats på diesel til erhvervsmæssig anvendelse er af 
økonomisk betydning, fordi transportomkostningerne udgør en betydelig del af 
driftsomkostningsstrukturen, især i lande, hvor afstandene er store.

Ændringsforslag 156
Ivo Strejček
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fra den 1. januar 2013 er
minimumsafgiftssatserne for produkter 
anvendt som motorbrændstof til de formål, 
der anført i stk. 2, som fastsat i bilag I, 
tabel B."

1. Rådet skal med enstemmighed efter 
høring af Europa-Parlamentet og på 
baggrund af en rapport og et forslag fra
Kommissionen, træffe afgørelse om
minimumsafgiftssatserne for produkter 
anvendt som motorbrændstof til de formål, 
der anført i stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Minimumsafgiftssatser for produkter, der bruges som motorbrændstoffer, fastsættes af Rådet 
med enstemmighed.

Ændringsforslag 157
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra den 1. januar 2013 er
minimumsafgiftssatserne for brændsel til 
opvarmning som fastsat i bilag I, tabel C."

Rådet skal med enstemmighed efter 
høring af Europa-Parlamentet og på 
baggrund af en rapport og et forslag fra
Kommissionen, træffe afgørelse om
minimumsafgiftssatserne for brændsel til 
opvarmning fastsat i bilag I, tabel C.

Or. en

Begrundelse

Minimumsafgiftssatserne for opvarmningsbrændsler fastsættes af Rådet med enstemmighed.
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Ændringsforslag 158
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra den 1. januar 2013 er
minimumsafgiftssatserne for elektricitet
som fastsat i bilag I, tabel D."

Rådet skal med enstemmighed efter 
høring af Europa-Parlamentet og på 
baggrund af en rapport og et forslag fra
Kommissionen, træffe afgørelse om
minimumsafgiftssatserne for elektricitet.

Or. en

Begrundelse

Minimumsafgiftssatserne for elektricitet fastsættes af Rådet med enstemmighed.

Ændringsforslag 159
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 11
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I artikel 14 foretages følgende 
ændringer:

(11) Artikel 14 affattes således:

(a) Stk. 1 ændres således: Artikel 14
(i) Indledningen affattes således: Indtil den 31. december 2020 fritager 

medlemsstaterne elektricitet, der direkte 
tilføres fartøjer, der ligger ved kaj i havne, 
for beskatning.

"Ud over de almindelige bestemmelser i 
Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. 
december 2008 om den generelle ordning 
for punktafgifter og om ophævelse af 
direktiv 92/12/EØF(*) om fritagne 
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anvendelsesformål for afgiftspligtige 
produkter, og medmindre andet er fastsat 
i andre EU-bestemmelser, fritager 
medlemsstaterne følgende produkter for 
beskatning på vilkår, som de fastlægger 
for at sikre korrekt og ligefrem 
anvendelse af sådanne fritagelser og for 
at forhindre enhver form for unddragelse, 
undgåelse eller misbrug:
_________
(*) EUT L 9 af 14.1.2009, s. 12."
(ii) litra a), andet punktum, affattes 
således:
"Medlemsstaterne kan imidlertid af andre 
miljøpolitiske hensyn end reduktionen af 
CO2-emissioner beskatte disse produkter 
uden at overholde de 
minimumsafgiftssatser, der er fastsat i 
dette direktiv."
Følgende indsættes som litra d) og e):
"(d) hvad angår CO2-relateret 
beskatning, energiprodukter, der 
anvendes til aktiviteter, som er underlagt 
og ikke udelukket fra EU-ordningen i 
henhold til direktiv 2003/87/EF.
(e) indtil den 31. december 2020 
elektricitet, der direkte tilføres fartøjer, 
der ligger ved kaj i havne."

(b) Som stk. 3 indsættes:
"3. I tilfælde af de i stk. 1, litra a), 
omhandlede anvendelser, undtagen 
anvendelser med henblik på produktion af 
elektricitet om bord på et fartøj, gælder 
fritagelsen kun for generel 
energiforbrugsbeskatning."

Or. en

Begrundelse

Det bør tillades medlemsstaterne at beskatte brændstoffer til luft- og søfart samt elektricitet til 
produktion af elektricitet, men der bør være en midlertidig fritagelse for fartøjer, der ligger 
ved kaj i havne.
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Ændringsforslag 160
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 11 – litra a – underpunkt ii a (nyt)
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 14 – stk. 1 – litra b og c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) litra b) og c) udgår.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag afskaffes forpligtelsen for medlemsstaterne til at fritage brændstof 
og brændsel, der anvendes til luft- og søfart, for beskatning. Dette er forbundet med et enormt 
potentiale for begrænsning af drivhusgasemissionerne. I henhold til en undersøgelse 
udarbejdet for Kommissionen var harmonisering af brændsels- og brændstofafgifter samt 
momsafgifter på tværs af alle transportmidler (på et niveau svarende til niveauet for de 
afgifter, der i øjeblikket betales af privat landevejstransport) forbundet med 
drivhusgasbesparelser på over 10 % sammenlignet med status quo. (Towards the 
decarbonisation of EU’s transport sector by 2050, s. xi).

Ændringsforslag 161
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 11 – litra a – underpunkt ii a (nyt)
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 14 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) litra b) udgår

Or. en

Begrundelse

Det vil være fornuftigt at ændre de obligatoriske skattefritagelser vedrørende luft- og 
søtransport til fakultative fritagelser. Eftersom de nuværende forbud ikke er begrundet i 
international lovgivning, begrænser de unødvendigt de nationale muligheder for politisk 
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manøvrering på disse områder. En ændring, således at fritagelserne bliver fakultative, vil 
gøre det muligt for medlemsstaterne at opfylde deres EU-forpligtelser vedrørende klima og 
energi på en mere omkostningseffektiv måde.

Ændringsforslag 162
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 11 – litra a – underpunkt ii b (nyt)
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 14 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iib) litra c) udgår

Or. en

Begrundelse

Det vil være fornuftigt at ændre de obligatoriske skattefritagelser vedrørende luft- og 
søtransport til fakultative fritagelser. Eftersom de nuværende forbud ikke er begrundet i 
international lovgivning, begrænser de unødvendigt de nationale muligheder for politisk 
manøvrering på disse områder. En ændring, således at fritagelserne bliver fakultative, vil 
gøre det muligt for medlemsstaterne at opfylde deres EU-forpligtelser vedrørende klima og 
energi på en mere omkostningseffektiv måde.

Ændringsforslag 163
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 11 – litra a – underpunkt iii
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 14 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) hvad angår CO2-relateret beskatning, 
energiprodukter, der anvendes til 
aktiviteter, som er underlagt og ikke 
udelukket fra EU-ordningen i henhold til 
direktiv 2003/87/EF.

(d) hvad angår fakultativ CO2-relateret 
beskatning, energiprodukter, der anvendes 
til aktiviteter, som er underlagt og ikke 
udelukket fra EU-ordningen i henhold til 
direktiv 2003/87/EF.

Or. en
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Ændringsforslag 164
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 11 – litra a – underpunkt iii
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 14 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) indtil den 31. december 2020
elektricitet, der direkte tilføres fartøjer, der 
ligger ved kaj i havne."

(e) indtil den 31. december 2023
elektricitet, der direkte tilføres fartøjer, der 
ligger ved kaj i søhavne eller havne ved 
indre vandveje."

Or. nl

Ændringsforslag 165
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 11 – litra a – underpunkt iii
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 14 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) indtil den 31. december 2020
elektricitet, der direkte tilføres fartøjer, der 
ligger ved kaj i havne."

e) indtil den 31. december 2023
elektricitet, der direkte tilføres fartøjer, der 
ligger ved kaj i havne."

Or. en

Begrundelse

Investeringer i strøm fra land er dyre, og skal grundes i forudsigelige, langsigtede 
beregninger. Den foreslåede fritagelse frem til 2020 er ikke lang nok i denne henseende, og 
bør derfor udvides. 2023 er et mere passende år for, at denne første fase-undtagelse bliver til 
en mere omfattende ramme.

Ændringsforslag 166
Corien Wortmann-Kool
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 11 – litra a – underpunkt iii
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 14 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) indtil den 31. december 2020 
elektricitet, der direkte tilføres fartøjer, der 
ligger ved kaj i havne."

e) indtil den 31. december 2020 
elektricitet, der direkte tilføres fartøjer, der 
ligger ved kaj i søhavne eller havne ved 
indre vandveje."

Or. en

Ændringsforslag 167
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 11 – litra a a (nyt)
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) Stk. 2 udgår.

Or. en

Begrundelse

Udgåelsen er en logisk konsekvens af de foreslåede udgåelser af litra b og c i stk. 1 i denne 
artikel. 

Ændringsforslag 168
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 11 – litra a a (nyt)
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 14 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) Stk. 2 udgår.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag afskaffes den besværlige procedure, hvorefter medlemsstaterne 
skal indgå bilaterale aftaler med andre medlemsstater, hvis de ønsker at slippe for at fritage 
brændstof og brændsel, der anvendes til luft- og søfart inden for EU, for beskatning. Ingen 
medlemsstat har nogensinde benyttet denne procedure. Det synes mere hensigtsmæssigt at 
give medlemsstaterne mulighed for at beskatte brændstof og brændsel.

Ændringsforslag 169
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Som artikel 14a indsættes: udgår
"Artikel 14a
1. Indtil den 31. december 2020 yder 
medlemsstaterne godtgørelse vedrørende 
CO2-relateret beskatning med hensyn til 
anvendelse af energiprodukter i anlæg, 
der hører til sektorer eller delsektorer med 
en betydelig risiko for carbon leakage.
2. Afgiftsgodtgørelsesbeløbet svarer til 
anlæggets gennemsnitlige årlige forbrug 
af energiprodukter, udtrykt i gigajoule 
(GJ), i referenceperioden til andre formål 
end dem, der er omhandlet i artikel 7, 
multipliceret med 0,00561 og med 
minimumssatsen for CO2-relaterede 
afgifter, jf. bilag I, tabel C. Den 
referenceperiode, der henvises til i første 
punktum, er enten perioden fra den 1. 
januar 2005 til den 31. december 2008 
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eller perioden fra den 1. januar 2009 til 
den 31. december 2010. 
Afgiftsgodtgørelsesbeløbet må ikke 
overstige de CO2-relaterede afgifter på 
anlæggets anvendelse af energiprodukter 
i den pågældende periode.
3. For anlæg, som ikke har været i drift i 
referenceperioden, baserer 
medlemsstaterne 
afgiftsgodtgørelsesniveauet på anlæggets 
installerede kapacitet multipliceret med en 
gennemsnitlig kapacitetsudnyttelsesfaktor 
ved anvendelse af den metode, der er 
fastlagt i Kommissionens afgørelse XXX 
om fastsættelse af midlertidige EU-regler 
for harmoniseret gratistildeling i henhold 
til artikel 10a i direktiv 2003/87/EF(*). 
4. Når en medlemsstat anvender en sats 
for CO2-relateret beskatning, der 
overstiger den minimumssats, der er 
fastsat i dette direktiv, kan den for at 
fastlægge afgiftsgodtgørelsesbeløbet i 
henhold til stk. 2 henvise til en sats for 
CO2-relateret beskatning, der går op til 
den nationale sats.
5. I forbindelse med stk. 1 til 4 forstås ved 
"sektorer eller delsektorer med en 
betydelig risiko for carbon leakage" de 
sektorer eller delsektorer, der er fastlagt 
som sådan på grundlag af artikel 10a, stk. 
13, i direktiv 2003/87/EF.
___________
(*) EUT L"

Or. en

Begrundelse

Det begrænsede antal sektorer og installationer, der reelt berøres af carbon leakage, 
berettiger ikke til denne løsning. Medlemsstaterne bør gennem statsstøtte kompensere 
energiintensive industrier for enhver påvist risiko for carbon leakage som følge af 
energibeskatning.
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Ændringsforslag 170
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 14a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indtil den 31. december 2020 yder
medlemsstaterne godtgørelse vedrørende 
CO2-relateret beskatning med hensyn til 
anvendelse af energiprodukter i anlæg, der 
hører til sektorer eller delsektorer med en 
betydelig risiko for carbon leakage.

1. Medlemsstaterne yder godtgørelse 
vedrørende CO2-relateret beskatning med 
hensyn til anvendelse af energiprodukter i 
anlæg, der hører til sektorer eller 
delsektorer med en betydelig risiko for 
carbon leakage.

Or. de

Ændringsforslag 171
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 14a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indtil den 31. december 2020 yder 
medlemsstaterne godtgørelse vedrørende 
CO2-relateret beskatning med hensyn til 
anvendelse af energiprodukter i anlæg, der 
hører til sektorer eller delsektorer med en 
betydelig risiko for carbon leakage.

1. Indtil den 31. december 2020 yder 
medlemsstaterne godtgørelse vedrørende
fakultativ CO2-relateret beskatning med 
hensyn til anvendelse af energiprodukter i 
anlæg, der hører til sektorer eller 
delsektorer med en betydelig risiko for 
carbon leakage.

Or. en

Ændringsforslag 172
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 13 – litra a – underpunkt -i (nyt)
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Direktiv 2003/96/EF
Artikel 15 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-i) Følgende litra indsættes:
"(ba) indtil den 1. januar 2023, 
elektricitet, der anvendes til at oplade el-
og hybridkøretøjer, der anvendes til 
vejtransport;

Or. en

Begrundelse

Elektrificering er et betydningsfuldt element i den proces, som skal gøre transportsektoren 
mere bæredygtig. Eftersom disse køretøjers samlede emissionseffekt er tæt knyttet til, hvor ren 
den elektricitet er, der bruges i køretøjerne, er de ikke nødvendigvis meget miljøvenlige i alle 
medlemsstater på kort sigt. På lang sigt åbner disse meget effektive teknologier derimod 
mulighed for at skabe virkeligt bæredygtige transportsystemer. 

Ændringsforslag 173
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 13 – litra a – nr. -i a (nyt)
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 15 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) litra f) affattes således:
"f) energiprodukter, der leveres til 
anvendelse som brændstoffer ved 
sønavigation og navigation ad de indre 
vandveje (herunder fiskeri), bortset fra 
sejlads med fritidsfartøjer, og elektricitet, 
der produceres om bord på et fartøj
i dette direktiv forstås ved lystsejlads 
ejerens eller en fysisk eller juridisk 
persons anvendelse af et fartøj, som den 
pågældende har rådighed over enten ved 
leje eller på anden måde, til ikke-
erhvervsmæssige formål, navnlig andre 
formål end personbefordring og 
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godstransport eller levering af 
tjenesteydelser mod vederlag eller til 
offentlige formål."

Or. en

Begrundelse

Det vil være fornuftigt at ændre de obligatoriske skattefritagelser vedrørende luft- og 
søtransport til fakultative fritagelser. Eftersom de nuværende forbud ikke er begrundet i 
international lovgivning, begrænser de unødvendigt de nationale muligheder for politisk 
manøvrering på disse områder. En ændring, således at fritagelserne bliver fakultative, vil 
gøre det muligt for medlemsstaterne at opfylde deres EU-forpligtelser vedrørende klima og 
energi på en mere omkostningseffektiv måde.

Ændringsforslag 174
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 13 – litra a – nr. -i b (nyt)
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 15 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-ib) som litra f) indsættes følgende:
"fa) energiprodukter, der leveres til 
anvendelse som flybrændstof, medmindre 
der er tale om ikke-erhvervsmæssig 
privatflyvning
i dette direktiv forstås ved 'ikke-
erhvervsmæssig privatflyvning' 
anvendelse af ethvert luftfartøj af ejeren 
eller en fysisk eller juridisk person og som 
den pågældende har rådighed over enten 
ved leje eller på anden måde, til ikke-
erhvervsmæssige formål, navnlig andre 
formål end personbefordring og 
godstransport eller levering af 
tjenesteydelser mod vederlag eller til 
offentlige formål."

Or. en
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Begrundelse

Det vil være fornuftigt at ændre de obligatoriske skattefritagelser vedrørende luft- og 
søtransport til fakultative fritagelser. Eftersom de nuværende forbud ikke er begrundet i 
international lovgivning, begrænser de unødvendigt de nationale muligheder for politisk 
manøvrering på disse områder. En ændring, således at fritagelserne bliver fakultative, vil 
gøre det muligt for medlemsstaterne at opfylde deres EU-forpligtelser vedrørende klima og 
energi på en mere omkostningseffektiv måde.

Ændringsforslag 175
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 13 – litra a – nr. i og i a (nye)
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 15 – stk. 1 – litra f, h og i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) Litra h) og i) affattes således: (i) Litra h) og i) udgår 
ia) litra i) affattes således:

"(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
(i) indtil den 1. januar 2023 naturgas og 
LPG anvendt som brændstof"

"(i) indtil den 1. januar 2023 naturgas og 
LPG anvendt som brændstof"

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør selv kunne fastsætte passende afgiftssatser for sø- og luftfart.
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Ændringsforslag 176
José Manuel García-Margallo y Marfil

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 13 – litra a - punkt  -i (nyt)
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 15 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-i) litra e) affattes således:
"e) energiprodukter og elektricitet, der 
anvendes til personbefordring og 
godstransport med jernbane, metro, 
sporvogn, trolleybus og bybus, først og 
fremmest dem, der kører på naturgas"

Or. es

Ændringsforslag 177
Olle Ludvigsson

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) indtil den 1. januar 2023, elektricitet, 
naturgas, kul og fast brændsel, hvis det
anvendes 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

Or. en
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Begrundelse

Fritagelsen i dens nuværende omfang – uden at tilføje fyringsolie – bør afskaffes på lang sigt 
for at øge incitamenterne til energibesparelser og energieffektivitet. Samtidig bør 
husholdninger med lav indkomst og velgørende organisationer kompenseres gennem sociale 
foranstaltninger. Når fritagelsen bruges, mindsker den prispresset – hvilket klart virker 
hæmmende på investeringer i f.eks. renovering af bygninger og fjernvarme – og gør dermed 
husholdningerne alt for passive, når det drejer sig om at begrænse energiforbruget.

Ændringsforslag 178
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra h – led 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) indtil den 1. januar 2023,
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

Or. nl

Ændringsforslag 179
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

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

(i) indtil den 1. januar 2023 naturgas og 
LPG anvendt som brændstof"

udgår

Or. en

Ændringsforslag 180
Olle Ludvigsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) indtil den 1. januar 2023 naturgas og 
LPG anvendt som brændstof"

(i) indtil den 1. januar 2023 naturgas og 
LPG anvendt som brændstof. Fra den 1. 
januar 2023 indtil den 1. januar 2028 kan 
medlemsstaterne anvende en reduktion på 
op til 50 % af minimumsafgiftssatserne 
for en eller begge af disse brændstoffer, 
så længe den nationale markedsandel for 
køretøjer, der anvender brændslet er 
mindre end 10 %.

Or. en

Begrundelse

Selv om LPG og naturgas ikke er vedvarende energiløsninger, er de anstændige elementer i 
energimikset på mellemlang sigt. Det er de ikke kun i kraft af, at de forårsager lavere CO2-
og NOx-emissioner end andre fossile brændstoffer, men også fordi deres infrastruktur –
navnlig for naturgassens vedkommende – kunne gøre det nemmere at indføre alternative 
vedvarende energiformer. Skattelempelser på op til 50 % bør derfor være tilladte indtil 2028, 
dog kun så længe, man stadig befinder sig i en opbygningsfase med lave markedsandele.

Ændringsforslag 181
Alfredo Pallone

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) indtil den 1. januar 2023 naturgas og 
LPG anvendt som brændstof"

(i) indtil den 1. januar 2023 naturgas, 
biomethan og LPG anvendt som
motorbrændstof med forbehold af artikel 
4, stk. 3a, afsnit 2a"

Or. en

Begrundelse

Udviklingen af biomethan hænger sammen med udviklingen af naturgaskøretøjer og dermed 
med en gunstig skattebehandling, der giver mulighed for udvikling af en infrastruktur til at 
tanke methan med. Methan – det tilgængelige alternativ til oliebaserede brændstoffer – har 
meget lave emissioner af andre carbonhydrider end methan (NMHC), PM og NOx, hvilket 
medfører en forbedring af luftkvaliteten i byerne og en reduktion i støj og CO2. En 
"revisionsklausul" er det rigtige lovgivningsmæssige redskab til at vurdere behovet for at 
opretholde en gunstig skattebehandling for alternative brændstoffer.

Ændringsforslag 182
Leonardo Domenici

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) indtil den 1. januar 2023 naturgas og 
LPG anvendt som brændstof"

(i) LPG, der anvendes i motorkøretøjer, 
herunder ved en undtagelse fra artikel 4, 
stk. 3"

Or. it

Begrundelse

La proposta di direttiva prevede notevoli aumenti delle aliquote di accisa applicate ai 
carburanti gassosi, GPL e metano per auto.La parificazione dei loro prezzi al consumo ai 
combustibili tradizionali determinerebbe la loro "scomparsa", perciò gli Stati membri 
dovrebbero poter applicare una tassazione più favorevole rispetto ai prodotti energetici 
tradizionali.La previsione di un periodo di transizione non é efficace nell’evitare il paventato 
crollo del mercato dei carburanti gassosi poiché, l'elevato aumento dei loro prezzi al 
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consumo,scoraggerebbe consumi e investimenti.

Ændringsforslag 183
Werner Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) indtil den 1. januar 2023 naturgas og 
LPG anvendt som brændstof"

i) indtil den 1. januar 2023 naturgas og 
LPG anvendt som brændstof"

Or. de

Ændringsforslag 184
Leonardo Domenici

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 13 – litra a – led i a (nyt)
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 15 – stk. 1 – litra l a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ia) Der tilføjes følgende stykke:
"la) LPG, der anvendes som brændsel til 
opvarmning, herunder ved en undtagelse 
fra artikel 4, stk. 3"

Or. it

Begrundelse

Medlemsstaterne skal være i stand til, med hensyn til LPG, der anvendes som brændsel til 
opvarmning, til at anvende undtagelser fra både de minimumsafgiftssatser og princippet om 
afgiftsneutralitet, der er etableret i den nye artikel 4, stk. 3 omfattet i forslaget til direktiv.
Sådanne undtagelser er både socialt og miljømæssigt begrundet, idet LPG tillader 
opfyldelsen af primære energibehov hos mennesker, der bor i afsidesliggende områder.
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Ændringsforslag 185
Krišjānis Kariņš

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 13 – litra a – punkt ii
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) Følgende afsnit indsættes: udgår
"Litra a) til e) og litra g) finder kun 
anvendelse på generel 
energiforbrugsbeskatning."

Or. lv

Ændringsforslag 186
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 13 – litra a – nr. ii
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Litra a) til e) og litra g) finder kun 
anvendelse på generel 
energiforbrugsbeskatning."

"Litra a) til e) og litra g) og i) finder kun 
anvendelse på generel 
energiforbrugsbeskatning."

Or. en

Begrundelse

En fritagelse til fordel for alle husholdninger vil både mindske incitamenterne til 
energibevaring og tilskynde til at undgå at udvikle mere effektive fjernvarmeløsninger og 
dermed forvrænge EU's emissionshandelssystem. Indtægter fra energibeskatning bør 
anvendes til at hjælpe de fattige grupper i samfundet og støtte energibesparende 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 187
Corien Wortmann-Kool
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 13 – litra a – nr. ii
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Litra a) til e) og litra g) finder kun 
anvendelse på generel 
energiforbrugsbeskatning."

"Litra a), b), d), e) og g) finder kun 
anvendelse på generel 
energiforbrugsbeskatning."

Or. en

Ændringsforslag 188
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 1 - nr. 13 - litra a - nr. ii
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Litra a) til e) og litra g) finder kun 
anvendelse på generel 
energiforbrugsbeskatning."

"Litra a), b), e) og g) finder kun anvendelse 
på generel energiforbrugsbeskatning."

Or. de

Begrundelse

Beskatning af energiprodukter og elektricitet, der anvendes til kraftvarme (CHP) og 
elektricitet genereret gennem CHP vil i mange tilfælde gøre driften af disse anlæg urentabel, 
med det resultat, at CHP ikke længere vil blive anvendt. CHP bruger mere energi til samme 
CO2-udledning. Opgivelsen af kraftvarme vil derfor øge CO2-udledningen og være i modstrid 
med formålet med direktivet. Der bør derfor være mulighed for en eventuel nedsættelse eller 
fritagelse for CO2-afgift.

Ændringsforslag 189
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 13 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Stk. 3 affattes således: udgår
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."

Or. en

Begrundelse

For at sikre retfærdighed over for andre økonomiske aktiviteter, der er omfattet af 
energibeskatningsbestemmelserne, og for ikke at gå glip af muligheder for at skabe 
incitamenter til ovennævnte aktiviteter til at reducere CO2-emissioner og energiforbrug, bør 
de ikke fritages.

Ændringsforslag 190
Ivo Strejček

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 

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.
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øget energieffektivitet, der stort set svarer 
til det, der ville være opnået, hvis EU-
standardminimumssatserne var blevet 
anvendt."

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør kunne anvende en afgiftssats på nul på energiprodukter og elektricitet, 
der anvendes til arbejde i landbrug, havebrug eller akvakultur og i skovbrug.

Ændringsforslag 191
Olle Ludvigsson

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 svarer til det, 
der ville være opnået, hvis EU-
standardminimumssatserne var blevet 
anvendt." Proceduren hvorved
energieffektiviteten forøges overvåges 
omhyggeligt af de nationale myndigheder. 
For modtagere, der ikke leverer den 
forventede effektivitetsforøgelse, beskattes 
energiforbruget på et niveau, der svarer til 
undladelsens omfang.

Or. en

Begrundelse

Proceduren hvorved energieffektiviteten forøges skal være streng og omhyggelig, for at der 
bliver produceret virkelige resultater.  Der bør kun gives nedslag i skatter og afgifter på 
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grundlag af dokumenterede effektivitetsforbedringer. Det er nødvendigt at have klare og 
solide nationale lovgivningsmæssige rammer i denne forbindelse.

Ændringsforslag 192
Werner Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Indtil den 1. januar 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 
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."

Indtil den 1. januar 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 
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, eller, i tilfælde af 
motorbrændstoffer, forudsat at deres 
markedsandel er mindre end 5 %."

*NB: forkert nummereret "1)" i 
Kommissionens forslag.

Or. de

Ændringsforslag 193
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 13a* – litra a
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 16 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Indtil den 1. januar 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 
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."

1. "Indtil den 1. januar 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 
i artikel 2 i dette direktiv, hvis de 
pågældende produkter er fremstillet af eller 
indeholder et eller flere af følgende 
produkter, og hvis

a) 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."
b) så vidt angår andre produkter 
fremstillet af biomasse end de, der er 
fremstillet af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, er disse produkter i 
overensstemmelse med de 
bæredygtighedskriterier, der skal 
fastsættes i overensstemmelse med artikel 
1, stk. 4 a af dette direktiv, så snart de 
følgende kriterier er blevet vedtaget:

*NB: forkert nummereret "1)" i 
Kommissionens forslag.

Or. en

Begrundelse

Bæredygtighedskriterier bør ikke kun finde anvendelse på biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, men også på brændstoffer baseret på fast biomasse. Det ville ikke være 
rimeligt, hvis man konsekvent – som i Kommissionen forslag – gav brændstoffer baseret på 
ikke-vedvarende fast biomasse særbehandling. Da bæredygtighedslogikken er noget 
forskellig, alt efter om der er tale om fast biomasse eller biobrændstoffer/flydende 
biobrændsler, er det nødvendigt at udarbejde særlige kriterier for fast biomasse og derefter 
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bringe dem i anvendelse inden for rammerne af dette direktiv.

Ændringsforslag 194
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 13a* – litra a – nr. 1
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Indtil den 1. januar 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 
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."

1. Indtil den 1. januar 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 
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:
For biomethans vedkommende er 
energiindholdet pr. kvantitativ enhed det 
samme som for naturgas. I og med at 
biomethan, der sendes ind i 
naturgasnettet, bidrager til at forøge 
andelen af vedvarende energikilder, vil 
biomethan være fritaget for beskatning, 
når det gælder CO2 og energiindhold, 
hvis det er produceret i overensstemmelse 
med bæredygtighedskriterierne.

*NB: forkert nummerering '(1)i 
Kommissionens forslag.

Or. en
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Begrundelse

Biomethan er en af grundpillerne i bestræbelserne på at nå det obligatoriske 2020-mål om 
10 % biobrændsel til transport. Der er ingen begrænsning på, i hvor høj grad naturgas og 
biomethan kan blandes, eftersom de har den samme molekylære sammensætning. De er de 
eneste tilgængelige alternativer med lavere emission til oliebaserede brændstoffer. Derfor 
skal det være fritaget for beskatning, når det gælder CO2 og den energibaserede beskatning. 
Procentdelen af biomethan, der sendes ind i naturgasnettet, burde fratrækkes i de samlede 
afgifter på naturgas.

Ændringsforslag 195
Corien Wortmann-Kool

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Såfremt minimumsafgiftssatserne i 
dette direktiv overholdes gennemsnitligt 
for alle virksomheder, kan 
medlemsstaterne anvende afgiftslempelser 
for generel energiforbrugsbeskatning for 
energiprodukter, der anvendes til 
opvarmning eller de i artikel 8, stk. 2, litra 
b) og c), nævnte formål, i følgende 
tilfælde:

1. Medlemsstaterne kan anvende 
afgiftslempelser for generel 
energiforbrugsbeskatning for 
energiprodukter, der anvendes til 
opvarmning eller de i artikel 8, stk. 2, litra 
b) og c), nævnte formål, i følgende 
tilfælde:

Or. en

Ændringsforslag 196
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Såfremt minimumsafgiftssatserne i 
dette direktiv overholdes gennemsnitligt 

2. Medlemsstaterne kan anvende 
afgiftslempelser for energiprodukter, der 
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for alle virksomheder, kan 
medlemsstaterne anvende afgiftslempelser 
for CO2-relateret beskatning for
energiprodukter, der anvendes til 
opvarmning eller de i artikel 8, stk. 2, litra 
b) og c), nævnte formål, i de tilfælde hvor 
der er indgået aftaler med erhvervsmæssige 
enheder, jf. artikel 11, eller 
sammenslutninger af sådanne 
erhvervsmæssige enheder, eller hvor der 
gennemføres ordninger med omsættelige 
tilladelser eller tilsvarende foranstaltninger, 
som bidrager til virkeliggørelsen af mål 
vedrørende reduktion af CO2-emissioner.

anvendes til opvarmning eller de i artikel 8, 
stk. 2, litra b) og c), nævnte formål, i de 
tilfælde hvor der er indgået aftaler med 
erhvervsmæssige enheder, jf. artikel 11, 
eller sammenslutninger af sådanne 
erhvervsmæssige enheder, eller hvor der 
gennemføres ordninger med omsættelige 
tilladelser eller tilsvarende effektive
foranstaltninger, som bidrager til 
virkeliggørelsen af mål vedrørende 
reduktion af CO2-emissioner.

Or. en

Ændringsforslag 197
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Såfremt minimumsafgiftssatserne i dette 
direktiv overholdes gennemsnitligt for alle 
virksomheder, kan medlemsstaterne 
anvende afgiftslempelser for CO2-relateret 
beskatning for energiprodukter, der 
anvendes til opvarmning eller de i artikel 8, 
stk. 2, litra b) og c), nævnte formål, i de 
tilfælde hvor der er indgået aftaler med 
erhvervsmæssige enheder, jf. artikel 11, 
eller sammenslutninger af sådanne 
erhvervsmæssige enheder, eller hvor der 
gennemføres ordninger med omsættelige 
tilladelser eller tilsvarende foranstaltninger, 
som bidrager til virkeliggørelsen af mål 
vedrørende reduktion af CO2-emissioner.

2. Såfremt minimumsafgiftssatserne i dette 
direktiv overholdes gennemsnitligt for alle 
virksomheder, kan medlemsstaterne
anvende afgiftslempelser for fakultativ
CO2-relateret beskatning for 
energiprodukter, der anvendes til 
opvarmning eller de i artikel 8, stk. 2, litra 
b) og c), nævnte formål, i de tilfælde hvor 
der er indgået aftaler med erhvervsmæssige 
enheder, jf. artikel 11, eller 
sammenslutninger af sådanne 
erhvervsmæssige enheder, eller hvor der 
gennemføres ordninger med omsættelige 
tilladelser eller tilsvarende foranstaltninger, 
som bidrager til virkeliggørelsen af mål 
vedrørende reduktion af CO2-emissioner.

Or. en
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Ændringsforslag 198
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, 
Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, 
Rumænien og Slovakiet kan for de 
anvendelser, der er omhandlet i artikel 8 
og 9, anvende en overgangsperiode indtil 
den 1. januar 2021 til at indføre CO2-
relateret beskatning. Hvis Unionen 
beslutter, at niveauerne for 
drivhusgasemissioner i tiden frem til 2020 
skal reduceres med mere end 20 % i 
forhold til niveauerne i 1990, undersøger 
Kommissionen anvendelsen af nævnte 
overgangsperioder og forelægger, hvis det 
er hensigtsmæssigt, et forslag med sigte 
på at forkorte dem og/eller ændre de 
minimumssatser for CO2-relateret 
beskatning, der er angivet i bilag I."

udgår

Or. en

Ændringsforslag 199
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, 
Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, 
Rumænien og Slovakiet kan for de 
anvendelser, der er omhandlet i artikel 8 og 

5. Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, 
Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, 
Rumænien og Slovakiet kan for de 
anvendelser, der er omhandlet i artikel 8 og 
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9, anvende en overgangsperiode indtil den 
1. januar 2021 til at indføre CO2-relateret 
beskatning. Hvis Unionen beslutter, at 
niveauerne for drivhusgasemissioner i 
tiden frem til 2020 skal reduceres med 
mere end 20 % i forhold til niveauerne i 
1990, undersøger Kommissionen 
anvendelsen af nævnte overgangsperioder 
og forelægger, hvis det er 
hensigtsmæssigt, et forslag med sigte på at 
forkorte dem og/eller ændre de 
minimumssatser for CO2-relateret 
beskatning, der er angivet i bilag I."

9, anvende en overgangsperiode indtil den 
1. januar 2021 til at indføre CO2-relateret 
beskatning. Hvis Unionen beslutter, at 
niveauerne for drivhusgasemissioner i 
tiden frem til 2020 skal reduceres med 
mere end 20 % i forhold til niveauerne i 
1990, undersøger Kommissionen 
anvendelsen af nævnte overgangsperioder 
og forelægger et forslag med sigte på at 
forkorte dem og/eller ændre de 
minimumssatser for CO2-relateret 
beskatning, der er angivet i bilag I."

Or. en

Begrundelse

Hvis målene for reduktionen af drivhusgasemissionerne hæves, bør disse overgangsperioder 
betragtes i lyset af den nye situation. I et sådant scenarium bør medlemsstater, der i første 
omgang er blevet undtaget, i det mindste i et vist omfang deltage i den fælles indsats for at 
reducere emissionerne.

Ændringsforslag 200
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 17 – litra c a (nyt)
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 21 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) Der tilføjes følgende stykke:
"6a. Senest to år efter vedtagelsen af dette 
direktiv forelægger Kommissionen en 
rapport om, hvorvidt et sådant skift er 
muligt, og om den forventede virkning af 
et skift, helt eller delvist, fra det 
nuværende system, hvor nationalt 
indkøbte mængder af relevante 
transportbrændstoffer pålægges afgifter, 
til et system, hvor brændstofferne 
pålægges afgifter på grundlag af den 
mængde, der reelt anvendes inden for 
hver medlemsstats område. Rapporten 
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efterfølges af relevante 
lovgivningsmæssige forslag, hvis dette 
skønnes at være hensigtsmæssigt.

Or. en

Begrundelse

Skatteunddragelsesfænomenet "brændstofturisme" inden for erhvervsmæssig vejtransport og 
maksimal påfyldning af brændstof inden for erhvervsmæssig luftfart fordrejer det indre 
marked og gør det urimeligt ufordelagtigt for medlemsstaterne at anvende afgiftssatser, der 
er højere end i andre lande. Den nordamerikanske IFTA-model har vist, at disse problemer 
kan løses på en fornuftig måde ved at beskatte det brændstof, der bruges – i stedet for det, der 
sælges – inden for hvert administrativt område (hver medlemsstat).

Ændringsforslag 201
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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 
Rådet en rapport om anvendelsen af dette 
direktiv og, hvis det er hensigtsmæssigt, et 
forslag om ændring heraf. Kommissionen 
tillægges for at tilpasse CO2 per ton-
priserne beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter, jf. artikel 290 i 
TEUF. 

Or. en

Begrundelse

Ændring af direktivet er for besværligt for den vigtige justering af CO-priserne.

Ændringsforslag 202
Olle Ludvigsson
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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. en

Begrundelse

Kommissionen skal i betragtning af den hurtige tekniske og politikrelaterede udvikling på 
dette område aflægge rapport oftere end hvert femte år for at dette direktiv skal holdes 
tilstrækkeligt opdateret. Rapporterne bør også tilsendes Parlamentet.

Ændringsforslag 203
Philippe De Backer

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 
Rådet og Europa-Parlamentet en rapport 
om anvendelsen af dette direktiv og, hvis 
det er hensigtsmæssigt, et forslag om 
ændring heraf.

Or. nl

Ændringsforslag 204
Rovana Plumb
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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. en

Begrundelse

Kommissionen skal i betragtning af den hurtige tekniske og politikrelaterede udvikling på 
dette område aflægge rapport oftere end hvert femte år for at dette direktiv skal holdes 
tilstrækkeligt opdateret. Rapporterne bør også tilsendes Parlamentet.

Ændringsforslag 205
Bernd Lange

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
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om anvendelsen af dette direktiv og, hvis 
det er hensigtsmæssigt, et forslag om 
ændring heraf.

Or. de

Ændringsforslag 206
Olle Ludvigsson
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal i sin rapport bl.a. 
undersøge minimumssatsen for CO2-
relateret beskatning, innovationens og den 
teknologiske udviklings virkninger, 
navnlig hvad angår energieffektivitet, 
anvendelsen af elektricitet i 
transportsektoren, samt begrundelsen for at 
anvende de fritagelser og lempelser, der er 
fastlagt i dette direktiv, bl.a. for brændstof 
og brændsel, der anvendes til luft- og 
søfart. I rapporten skal der tages hensyn til 
det indre markeds korrekte funktion, 
minimumsafgiftssatserne reelle værdi og 
traktatens overordnede mål.

Kommissionen skal i sin rapport bl.a. 
undersøge minimumssatsen for CO2-
relateret beskatning, innovationens og den 
teknologiske udviklings virkninger, 
navnlig hvad angår energieffektivitet,
indvirkningen på andre skadelige eller 
potentielt skadelige emissioner end CO2,
anvendelsen af elektricitet i 
transportsektoren, samt begrundelsen for at 
anvende de fritagelser og lempelser, der er 
fastlagt i dette direktiv, bl.a. for brændstof 
og brændsel, der anvendes til luft- og 
søfart. I rapporten skal der tages hensyn til 
det indre markeds korrekte funktion, 
minimumsafgiftssatsernes reelle værdi og 
traktatens overordnede mål.

Or. en

Begrundelse

Problemer med andre emissioner end CO2 - for eksempel af NOx - bør tages specifikt i 
betragtning i dette direktivs forbedringsproces. Det er vigtigt mere aktivt at studere og 
imødegå de bredere miljømæssige konsekvenser af brugen af motorbrændstoffer og brændsel 
til opvarmning.

Ændringsforslag 207
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal i sin rapport bl.a. 
undersøge minimumssatsen for CO2-

Kommissionen skal i sin rapport bl.a. 
undersøge minimumssatsen for CO2-



AM\883480DA.doc 137/143 PE475.931v01-00

DA

relateret beskatning, innovationens og den 
teknologiske udviklings virkninger, 
navnlig hvad angår energieffektivitet, 
anvendelsen af elektricitet i 
transportsektoren, samt begrundelsen for at 
anvende de fritagelser og lempelser, der er 
fastlagt i dette direktiv, bl.a. for brændstof 
og brændsel, der anvendes til luft- og 
søfart. I rapporten skal der tages hensyn til 
det indre markeds korrekte funktion, 
minimumsafgiftssatserne reelle værdi og 
traktatens overordnede mål.

relateret beskatning, innovationens og den 
teknologiske udviklings virkninger, 
navnlig hvad angår energieffektivitet, 
anvendelsen af elektricitet i 
transportsektoren, samt begrundelsen for at 
anvende de fritagelser og lempelser, der er 
fastlagt i dette direktiv, bl.a. for brændstof 
og brændsel, der anvendes til luft- og 
søfart. Kommissionens rapport 
undersøger endvidere, om der ud over 
CO2-emissioner bør tages emissioner af 
andre skadelige gasser i betragtning, med 
det formål at beskytte folkesundheden. I
rapporten skal der tages hensyn til det indre 
markeds korrekte funktion, 
minimumsafgiftssatserne reelle værdi og 
traktatens overordnede mål.

Or. nl

Ændringsforslag 208
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal i sin rapport bl.a. 
undersøge minimumssatsen for CO2-
relateret beskatning, innovationens og den 
teknologiske udviklings virkninger, 
navnlig hvad angår energieffektivitet, 
anvendelsen af elektricitet i 
transportsektoren, samt begrundelsen for at 
anvende de fritagelser og lempelser, der er 
fastlagt i dette direktiv, bl.a. for brændstof 
og brændsel, der anvendes til luft- og 
søfart.

Kommissionen skal i sin rapport bl.a. 
undersøge minimumssatsen for CO2-
relateret beskatning, innovationens og den 
teknologiske udviklings virkninger, 
navnlig hvad angår energieffektivitet, 
anvendelsen af elektricitet i 
transportsektoren, samt begrundelsen for at 
anvende de fritagelser og lempelser, der er 
fastlagt i dette direktiv, bl.a. for brændstof 
og brændsel, der anvendes til luft- og 
søfart. Rapporten skal også undersøge 
indvirkningen på fastsættelsen af 
industripolitiske prioriteringer i den 
europæiske bilindustri, i forhold til rene, 
energieffektive konventionelle 
forbrændingsmotorer og EU's CO2-
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reduktionsmål i bilsektoren.
I rapporten skal der tages hensyn til det 
indre markeds korrekte funktion, 
minimumsafgiftssatserne reelle værdi og 
traktatens overordnede mål.

I rapporten skal der tages hensyn til det 
indre markeds korrekte funktion, 
minimumsafgiftssatserne reelle værdi og 
traktatens overordnede mål.

Or. de

Ændringsforslag 209
Sabine Wils, Thomas Händel, Nikolaos Chountis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal i sin rapport bl.a. 
undersøge minimumssatsen for CO2-
relateret beskatning, innovationens og den 
teknologiske udviklings virkninger, 
navnlig hvad angår energieffektivitet, 
anvendelsen af elektricitet i 
transportsektoren, samt begrundelsen for at 
anvende de fritagelser og lempelser, der er 
fastlagt i dette direktiv, bl.a. for brændstof 
og brændsel, der anvendes til luft- og 
søfart. I rapporten skal der tages hensyn til 
det indre markeds korrekte funktion, 
minimumsafgiftssatserne reelle værdi og 
traktatens overordnede mål.

Kommissionen skal i sin rapport bl.a. 
undersøge minimumssatsen for CO2-
relateret beskatning, innovationens og den 
teknologiske udviklings virkninger, 
navnlig hvad angår energieffektivitet, 
anvendelsen af elektricitet i 
transportsektoren, samt begrundelsen for at 
anvende fritagelser og lempelser.
Rapporten skal også indeholde en oversigt 
over eksisterende 
beskatningsbestemmelser i bilaterale 
luftfartsaftaler. I rapporten skal der tages 
hensyn til det indre markeds korrekte 
funktion, minimumsafgiftssatserne reelle 
værdi og traktatens overordnede mål.

Or. en

Begrundelse

Ved at foreslå, at der bør aflægges rapport om begrundelserne for afgiftsfritagelser for 
brændstof og brændsel, der anvendes til luft- og søfart, indrømmer Kommissionen indirekte, 
at disse fritagelser er problematiske, men udskyder samtidig problemet. Det er imidlertid 
vigtigt at tage fat på disse fritagelser nu, hvis EU ønsker at være troværdig for så vidt angår 
målsætningerne om at ændre EU's transportsystem til et bæredygtigt system. Korrekt 
prisfastsættelse er en nødvendig forudsætning for at nå denne målsætning.
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Ændringsforslag 210
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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 carbon leakage underkastes et 
regelmæssigt gennemsyn, specielt under 
hensyntagen til disponibiliteten af ny 
dokumentation..

Or. en

Begrundelse

Det begrænsede antal sektorer og installationer, der reelt berøres af carbon leakage, 
begrunder ikke en særlig lovgivning, men der bør dog stadig udarbejdes en oversigt. 
Medlemsstaterne kan derefter gennem statsstøtte kompensere enhver påvist risiko for carbon 
leakage for energiintensive industrier som følge af energibeskatning.

Ændringsforslag 211
Bernd Lange

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 carbon leakage i forbindelse med 
artikel 14a i dette direktiv underkastes et 
regelmæssigt gennemsyn, specielt under 
hensyntagen til disponibiliteten af ny 
dokumentation." Kommissionens rapport 
skal også undersøge nationale 
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gennemførelsesbetingelser for at sikre, at 
de er klare, utvetydige og gennemskuelige 
for alle forbrugere.
Kommissionen bør også senest den 1. 
januar 2016 fremsætte endnu et forslag 
om harmonisering og konvertering af 
bilkøbsafgifter, bilregistreringsafgifter og 
årlige bilafgifter, så de udelukkende 
grundes i bilens CO2-udledning.

Or. de

Ændringsforslag 212
Alfredo Pallone

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden 2023 fremsender Kommissionen 
Rådet en vurdering af gennemførelsen af 
bestemmelserne i dette direktiv 
vedrørende afgiftssatsen for naturgas til 
vejtransport og et forslag til ændring af 
dette. Denne vurdering bør bl.a. 
undersøge, hvilke fremskridt der er gjort 
med hensyn til tilgængeligheden af 
naturgas og biomethan, væksten i 
netværket af påfyldningsstationer i 
Unionen, markedsandelen for 
naturgaskøretøjer i Unionen, 
innovationen og den teknologiske 
udvikling af biomethan som brændstof til 
transport, den faktiske værdi af 
minimumsafgiftssatserne.

Or. en

Begrundelse

En "revisionsklausul" er det rigtige redskab til at vurdere behovet for at opretholde en 
gunstig skattebehandling for alternative brændstoffer, også når det gælder udviklingen af 
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luftformige brændstoffer fra vedvarende energikilder. Da udviklingen af biomethan hænger 
sammen med udviklingen af naturgaskøretøjer, er der behov for en gunstig skattebehandling 
på mellemlang sigt. Naturgas-/biomethanmotorer har et meget lavt niveau af forurenende 
emissioner, og reducerer samtidig i betydelige grad støj og CO2-emissioner i forhold til 
diesel- og benzinmotorer.

Ændringsforslag 213
Gianluca Susta

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden 2023 fremsender Kommissionen 
Rådet og Europa-Parlamentet først og 
fremmest en vurdering af gennemførelsen 
af bestemmelserne i dette direktiv 
vedrørende afgiftssatsen for naturgas til 
vejtransport og et forslag til ændring af 
denne. Denne vurdering skal bl.a. 
undersøge, hvilke fremskridt der er gjort i 
tilgængeligheden af naturgas og 
biomethan, væksten i netværket af 
tankstationer i Unionen, 
naturgaskøretøjers markedsandel i 
Unionen, innovationen og den 
teknologiske udvikling af biomethan som 
brændstof til transport samt den reelle 
værdi af minimumsafgiftssatserne.

Or. en

Ændringsforslag 214
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Bilag 1 – tabel A – kolonne 4 – række 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8.8 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ



PE475.931v01-00 142/143 AM\883480DA.doc

DA

Or. en

Begrundelse

Minimumsafgiftssatsen for den generelle energiforbrugsbeskatning på diesel bør forblive på 
niveauet for 2013. Diesel er vigtig for transportsektoren, og derfor bør prisen på diesel 
fortsat være konkurrencedygtig.

Ændringsforslag 215
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Bilag 1 – tabel A – kolonne 5 – række 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9.6 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ

Or. en

Begrundelse

Minimumsafgiftssatsen for den generelle energiforbrugsbeskatning på diesel bør forblive på 
niveauet for 2013. Diesel er vigtig for transportsektoren, og derfor bør prisen på diesel 
fortsat være konkurrencedygtig.

Ændringsforslag 216
Leonardo Domenici

Forslag til direktiv
Bilag 1 – tabel A – kolonne 4

Kommissionens forslag

LPG

KN-kode 2711 12 
11 - 2711 19 00

20 EUR/t 
CO2 1,5 EUR/GJ 5,5 EUR/GJ 9,6 EUR/GJ

Ændringsforslag

LPG

KN-kode 2711 12 
11 - 2711 19 00

20 EUR/t 
CO2 1,5 EUR/GJ 3,5 EUR/GJ 3,5 EUR/GJ
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Or. it

Begrundelse

Afgiftsniveauerne for 2015 og 2018 anført i forslaget til direktiv ville resultere i en gradvis, 
men uundgåelig forsvinden af LPG fra markedet for motorbrændstoffer og dets erstatning 
med traditionelle brændstoffer, hvilket ville have negative miljømæssige, sociale og 
erhvervsmæssige konsekvenser. Der foreslås derfor en stigning, der er betydelig, men der 
ville være lettere for markederne at håndtere.

Ændringsforslag 217
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Bilag I – tabel A – kolonne 5 a (ny)

Ændringsforslag

Erhvervsmæssig 
brug af dieselolie 
anvendt i 
motorkøretøjer

20 EUR/t CO2 8,2 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ

Or. en

Ændringsforslag 218
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Bilag I – tabel D – rubrik 1 a (ny)

Ændringsforslag

Elektricitet til 
transaktionsformål

- fra den 1. januar 2013 8,2 EUR/GJ

- fra den 1. januar 2015 8,8 EUR/GJ

- fra den 1. januar 2018 9,6 EUR/GJ

Or. de


