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Ändringsförslag 21
Robert Goebbels, Werner Langen

Förslag till direktiv
-

Förslag till förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag 22
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Rådets direktiv 2003/96/EG antogs i 
syfte att säkerställa en väl fungerande inre 
marknad i fråga om beskattning av 
energiprodukter och elektricitet. Enligt det 
som anges i artikel 6 i fördraget har 
miljöskyddskrav införlivats i det 
direktivets bestämmelser, särskilt mot
bakgrund av Kyotoprotokollet.

(1) Rådets direktiv 2003/96/EG antogs i 
syfte att säkerställa en väl fungerande inre 
marknad i fråga om beskattning av 
energiprodukter och elektricitet. Enligt det 
som anges i artikel 6 i fördraget har 
miljöskyddskrav införlivats i det 
direktivets bestämmelser, särskilt mot 
bakgrund av Kyotoprotokollet. Det är 
viktigt är man i enlighet med artikel i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt undersöker hur man på 
bästa sätt kan beakta hur folkhälsan kan 
skyddas, t.ex. när det gäller 
luftföroreningar. 

Or. nl

Ändringsförslag 23
Hans-Peter Martin

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) För ett så omfattande och viktigt 
ärende som energibeskattningen i 
Europeiska unionen utgör, är det viktigt 
att de mål som sätts i Europaparlamentets 
och rådets beslut nr 406/2009/EG av den 
23 april 2009 om medlemsstaternas 
insatser för att minska sina 
växthusgasutsläpp1 utgör grund för 
omstruktureringen av gemenskapens 
bestämmelser om beskattning av 
energiprodukter och elektricitet eftersom 
detta är det enda sättet på vilket klimat-
och miljöpolitikens mål kan beaktas. I 
syfte att kunna överlämna en livsduglig 
miljö till framtida generationer bör, vid 
den planerade omstruktureringen av 
energibeskattningen, målet om att minska 
växthusgasutsläppen få företräde framför 
enskilda medlemsstaters energi- och
industripolitiska mål.
_____________
1 EUT. L 140, 5.6.2009, s. 136.

Or. de

Ändringsförslag 24
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) För att den inre marknaden ska 
kunna fungera på ett korrekt och effektivt 
sätt på energiområdet behöver alla 
unionsinitiativ och rättsakter i anslutning 
till detta kontinuerligt och noggrant 
samordnas. Det omarbetade direktivet 
2003/96/EG bör inte bara göras förenligt 
med annan energirelaterad politik. Denna 
politik bör också på lämpligt sätt anpassas 
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till energibeskattningsramen. Varje form 
av bristande överensstämmelse skulle 
kunna innebära att möjligheterna att 
uppnå unionens långsiktiga mål om att 
skapa en smart och hållbar tillväxt för 
alla försämras.

Or. en

Motivering

Energi är ett område där den politiska verksamheten varit hög under många år men där 
samordningen mellan olika initiativ har varit svag. Det finns nu ett behov av ett mer samlat 
grepp – att skapa synergier och undanröja inkonsekvenser. 

Ändringsförslag 25
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Beskattning av energiprodukter bör 
hanteras på ett teknikneutralt sätt så att 
nya tekniker får möjlighet att utvecklas.

Or. nl

Ändringsförslag 26
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Denna översyn av direktiv 
2003/96/EG bör ses i ljuset av 
miljöskattereformen och Europa 2020-
strategin. Om medlemsstaterna beslutar 
att genomföra det omarbetade direktivet 
på ett sätt som skapar ökade inkomster 
bör extraresurserna åtminstone delvis gå 
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till stimulans av hållbar sysselsättning och 
tillväxt genom att minska skatterna på 
arbete på ett rättvist och balanserat sätt. 
Genom att förskjuta skatteeffekten från 
en produktionsfaktor (arbete) till en 
annan (energi) skulle 
sysselsättningssituationen förbättras och 
utsläppen minskas utan att europeiska 
företags konkurrenskraft påverkas 
negativt.

Or. en

Motivering

Det omarbetade direktivet bör vara en viktig del av främjandet av den gröna omvandlingen:  
bekämpa klimatförändringen, skapa nya gröna jobb, påskynda utvecklandet av grönare teknik 
samt förbättra energieffektiviteten och energibesparingarna. Grön tillväxt är avgörande för 
att europeiska företag ska kunna försvara sin ställning på den globala marknaden. Det är 
också viktigt att påpeka att omvandlingen bör främjas genom att skapa en smartare – och inte 
mer betungande – skattestruktur.

Ändringsförslag 27
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Beskattning relaterad till 
koldioxidutsläpp kan vara ett 
kostnadseffektivt medel för 
medlemsstaterna när det gäller att uppnå de 
minskningar av växthusgaser som är 
nödvändiga enligt Europaparlamentets och 
rådets beslut 406/2009/EG av den 23 april 
2009 om medlemsstaternas insatser för att 
minska sina växthusgasutsläpp i enlighet 
med gemenskapens åtaganden om 
minskning av växthusgasutsläppen till 
2020 i fråga om källor som inte omfattas 
av unionens system enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 

(3) Beskattning relaterad till 
koldioxidutsläpp är generellt ett 
kostnadseffektivt medel för 
medlemsstaterna när det gäller att uppnå de 
minskningar av växthusgaser som är 
nödvändiga enligt Europaparlamentets och 
rådets beslut 406/2009/EG av den 
23 april 2009 om medlemsstaternas 
insatser för att minska sina 
växthusgasutsläpp i enlighet med 
gemenskapens åtaganden om minskning av 
växthusgasutsläppen till 2020 i fråga om 
källor som inte omfattas av unionens 
system enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG av den 
13 oktober 2003 om ett system för handel 
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växthusgaser inom gemenskapen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG . Med 
tanke på den potentiella roll som 
koldioxidrelaterade skatter kan spela, 
måste det finnas gemensamma regler för 
dessa skatter, med tanke på en väl 
fungerande inre marknad.

med utsläppsrätter för växthusgaser inom 
gemenskapen och om ändring av rådets 
direktiv 96/61/EG. Med tanke på den
nuvarande och potentiella roll som 
koldioxidrelaterade skatter kan spela, 
måste det finnas gemensamma regler för 
dessa skatter, med tanke på en väl 
fungerande inre marknad.

Or. en

Motivering

Vissa medlemsstater har redan välfungerande och kostnadseffektiva koldioxidskattesystem på 
plats. 

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

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Beskattning relaterad till 
koldioxidutsläpp kan vara ett 
kostnadseffektivt medel för 
medlemsstaterna när det gäller att uppnå de 
minskningar av växthusgaser som är 
nödvändiga enligt Europaparlamentets och 
rådets beslut 406/2009/EG av den 23 april 
2009 om medlemsstaternas insatser för att 
minska sina växthusgasutsläpp i enlighet 
med gemenskapens åtaganden om 
minskning av växthusgasutsläppen till 
2020  i fråga om källor som inte omfattas 
av unionens system enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom gemenskapen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG . Med 
tanke på den potentiella roll som 
koldioxidrelaterade skatter kan spela, 
måste det finnas gemensamma regler för 
dessa skatter, med tanke på en väl 

(3) Beskattning relaterad till 
koldioxidutsläpp kan vara ett 
kostnadseffektivt medel för 
medlemsstaterna när det gäller att uppnå  
minskningarna av växthusgaser enligt 
Europaparlamentets och rådets beslut 
406/2009/EG av den 23 april 2009 om 
medlemsstaternas insatser för att minska 
sina växthusgasutsläpp i enlighet med 
gemenskapens åtaganden om minskning av 
växthusgasutsläppen till 2020 i fråga om 
källor som inte omfattas av unionens 
system enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG av den 
13 oktober 2003 om ett system för handel 
med utsläppsrätter för växthusgaser inom 
gemenskapen och om ändring av rådets 
direktiv 96/61/EG. Med tanke på den 
potentiella roll som koldioxidrelaterade 
skatter kan spela, måste det finnas 
gemensamma regler för dessa skatter, med 
tanke på en väl fungerande inre marknad.
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fungerande inre marknad.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Det bör dock beaktas att 
medlemsstaternas ekonomier skiljer sig åt 
när det gäller energimixen och att 
processen med att minska 
växthusgasutsläppen bör stödjas i enlighet 
med principen om skatteneutralitet på ett 
sätt så att de berörda ekonomierna inte 
påverkas negativt. Direktivet bör ta 
hänsyn till att många medlemsstater för 
närvarande utvecklar långsiktiga, 
optimala energimixstrategier som bland 
annat gör det möjligt att göra framsteg på 
vägen mot  lågutsläppsekonomier, vilket i 
sin tur gör att de kan möta den 
klimatutmaning som fastställts i EU-lag.  
Med tanke på de legitima sociala och 
ekonomiska intressen som står på spel bör 
medlemsstaterna ges fria händer när det 
gäller att tillämpa koldioxidrelaterade 
skatter. Genom att ge medlemsstaterna 
detta handlingsutrymme får de valfrihet 
när det gäller tillämpningen av en 
utsläppskomponent vid fastställandet av 
skattesatsen för energiprodukter och 
elektricitet.
.

Or. pl
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Ändringsförslag 30
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Medlemsstaterna bör dock, såsom 
hittills, kunna tillämpa energibeskattning 
på bränsle för uppvärmning, motorbränslen 
och elektricitet för flera olika ändamål som 
inte nödvändigtvis eller särskilt eller 
uteslutande är relaterade till minskning av 
växthusgaser.

(4) Medlemsstaterna bör också, såsom 
hittills, kunna tillämpa energibeskattning 
på bränsle för uppvärmning, motorbränslen 
och elektricitet för flera olika ändamål som 
inte nödvändigtvis eller särskilt eller 
uteslutande är relaterade till minskning av 
växthusgaser.

Or. pl

Ändringsförslag 31
Werner Langen, Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Förbränning av avfall och särskilt 
dess användning som alternativt bränsle 
bör inte omfattas av energibeskattningen 
eftersom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 19 november 
2008 om avfall och om upphävande av 
vissa direktiv tvingar producenter och 
innehavare av avfall att hantera avfallet 
så energieffektivt och resurssparande som 
möjligt och ger företräde åt 
energiåtervinning framför bortskaffande.

Or. de

Ändringsförslag 32
Ivo Strejček
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Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Medlemsstaterna bör behålla rätten 
att tillämpa en skattenivå för skatter på 
allmän energiförbrukning ner till noll för 
förbrukning av energiprodukter och 
elektricitet inom jordbruk, 
trädgårdsodling, fiskodling och 
skogsbruk.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

(5) Därför bör det finnas bestämmelser för 
energibeskattning som består av en eller
två delar, dvs. obligatoriska skatter på 
allmän energiförbrukning och som en 
valmöjlighet, koldioxidrelaterade skatter.

Or. en

Ändringsförslag 34
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

allmän energiförbrukning. För att 
energibeskattningen ska vara anpassad till 
unionens system enligt 
direktiv 2003/87/EG bör medlemsstaterna 
vara skyldiga att uttryckligen skilja mellan 
dessa två komponenter. Detta skulle också 
ge möjlighet att särskilja mellan 
behandlingen av bränslen som är biomassa 
och bränslen framställda från biomassa.
Kommissionen bör till  
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
ett förslag i vilket det undersöks huruvida 
förutom utsläpp av koldioxid också 
utsläpp av andra skadliga gaser bör 
beaktas i syfte att skydda folkhälsan.  

Or. nl

Ändringsförslag 35
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Båda dessa delar bör beräknas på 
grundval av objektiva kriterier så att de 
olika energikällorna kan behandlas lika. 
För koldioxidrelaterade skatter bör 
hänvisning göras till koldioxidutsläpp från 
förbrukningen av var och en berörd 
energiprodukt, med användning av de 
emissionsfaktorer som anges i 
kommissionens beslut 2007/589/EG av den 
18 juli 2007 om riktlinjer för övervakning 
och rapportering av utsläpp av 
växthusgaser i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 

(6) Båda dessa delar bör beräknas på 
grundval av objektiva kriterier så att de 
olika energikällorna kan behandlas lika.
För koldioxidrelaterade skatter på icke-
biomassabaserade bränslen bör 
hänvisning göras till koldioxidutsläpp från 
förbrukningen av var och en berörd 
energiprodukt, med användning av de 
emissionsfaktorer som anges i 
kommissionens beslut 2007/589/EG av den 
18 juli 2007 om riktlinjer för övervakning 
och rapportering av utsläpp av 
växthusgaser i enlighet med 
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direktiv 2003/87/EG. Med tanke på skatter 
på allmän energiförbrukning bör 
hänvisning göras till energiinnehållet i de 
olika energiprodukterna och i elektricitet 
enligt det som anges i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 
april 2006 om effektiv slutanvändning av 
energi och om energitjänster och om 
upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG.
I detta sammanhang bör man beakta 
miljöfördelarna med biomassa eller 
produkter framställda från biomassa. 
Dessa produkter bör beskattas på 
grundval av de emissionsfaktorer som 
anges i beslut 2007/589/EG när det gäller 
biomassa och produkter framställda från 
biomassa och deras energiinnehåll enligt 
det som anges i bilaga III till 
direktiv 2009/28/EG. Biodrivmedel och 
flytande biobränslen enligt definitionen i 
artikel 2 h och 2 i i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 
april 2009 om främjande av användningen 
av energi från förnybara energikällor är 
den i särklass viktigaste kategorin. Sedan 
miljövinsterna med dessa produkter 
varierar beroende på om de uppfyller 
hållbarhetskriterierna i artikel 17 i det 
direktivet bör de specifika 
referensvärdena för biomassa och 
biomassaprodukter endast tillämpas om 
kriterierna uppfylls.

Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG. Med tanke på skatter 
på allmän energiförbrukning bör 
hänvisning göras till energiinnehållet i de 
olika energiprodukterna och i elektricitet 
enligt det som anges i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 
april 2006 om effektiv slutanvändning av 
energi och om energitjänster och om 
upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG.
För biomassa, biodrivmedel och flytande 
biobränslen, som definieras i artikel 2 h 
och 2 i i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor, och som inte
uppfyller hållbarhetskriterierna i artikel 17 
i det direktivet bör medlemsstaterna 
tillämpa den referensfaktor för 
koldioxidutsläpp för likvärdiga 
uppvärmnings- eller motorbränslen vars 
minimiskattenivåer anges i detta direktiv.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör inte hindras att koldioxidbeskatta biomassabaserade bränslen förutsatt 
att detta återspeglar nettolivscykeln för koldioxidutsläpp som orsakas av produktion, 
förädling, transport och användning av dessa bränslen. Detta bör tillämpas inte bara på 
biodrivmedel och flytande biobränslen utan också på biomassabaserade bränslen i fast form.

Ändringsförslag 36
Olle Ludvigsson
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Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Båda dessa delar bör beräknas på 
grundval av objektiva kriterier så att de 
olika energikällorna kan behandlas lika. 
För koldioxidrelaterade skatter bör 
hänvisning göras till koldioxidutsläpp från 
förbrukningen av var och en berörd 
energiprodukt, med användning av de 
emissionsfaktorer som anges i 
kommissionens beslut 2007/589/EG av den 
18 juli 2007 om riktlinjer för övervakning 
och rapportering av utsläpp av 
växthusgaser i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG. Med tanke på skatter 
på allmän energiförbrukning bör 
hänvisning göras till energiinnehållet i de 
olika energiprodukterna och i elektricitet 
enligt det som anges i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 
april 2006 om effektiv slutanvändning av 
energi och om energitjänster och om 
upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG. 
I detta sammanhang bör man beakta 
miljöfördelarna med biomassa eller 
produkter framställda från biomassa. Dessa 
produkter bör beskattas på grundval av de 
emissionsfaktorer som anges i 
beslut 2007/589/EG när det gäller 
biomassa och produkter framställda från 
biomassa och deras energiinnehåll enligt 
det som anges i bilaga III till 
direktiv 2009/28/EG. Biodrivmedel och 
flytande biobränslen enligt definitionen i 
artikel 2 h och 2 i i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 
april 2009 om främjande av användningen 
av energi från förnybara energikällor är 
den i särklass viktigaste kategorin. Sedan 
miljövinsterna med dessa produkter 
varierar beroende på om de uppfyller
hållbarhetskriterierna i artikel 17 i det 
direktivet bör de specifika 
referensvärdena för biomassa och 

(6) Båda dessa delar bör beräknas på 
grundval av objektiva kriterier så att de 
olika energikällorna kan behandlas lika.
För koldioxidrelaterade skatter bör 
hänvisning göras till koldioxidutsläpp från 
förbrukningen av var och en berörd 
energiprodukt, med användning av de 
emissionsfaktorer som anges i 
kommissionens beslut 2007/589/EG av den 
18 juli 2007 om riktlinjer för övervakning 
och rapportering av utsläpp av 
växthusgaser i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG. Med tanke på skatter 
på allmän energiförbrukning bör 
hänvisning göras till energiinnehållet i de 
olika energiprodukterna och i elektricitet 
enligt det som anges i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 
april 2006 om effektiv slutanvändning av 
energi och om energitjänster och om 
upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG.
I detta sammanhang bör man beakta 
miljöfördelarna med biomassa eller 
produkter framställda från biomassa. Dessa 
produkter bör beskattas på grundval av de 
emissionsfaktorer som anges i 
beslut 2007/589/EG när det gäller 
biomassa och produkter framställda från 
biomassa och deras energiinnehåll enligt 
det som anges i bilaga III till 
direktiv 2009/28/EG. Eftersom 
miljöfördelarna av dessa produkter 
varierar beroende på om de uppfyller 
relevanta hållbarhetskriterier, bör de 
specifika referensvärdena för biomassa 
och biomassaprodukter endast tillämpas 
när sådana kriterier är uppfyllda. För
biodrivmedel och flytande biobränslen 
enligt definitionen i artikel 2 h och 2 i i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/28/EG av den 23 april 2009 om 
främjande av användningen av energi från 
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biomassaprodukter endast tillämpas om 
kriterierna uppfylls.

förnybara energikällor ska
hållbarhetskriterierna i artikel 17 i det 
direktivet tillämpas. För 
biomassaprodukter som inte är 
biodrivmedel eller flytande biobränslen 
bör ett förslag om specifika 
hållbarhetskriterier läggas fram av 
kommissionen senast ett år efter det att 
detta direktiv antagits. Så snart som 
förslaget godkänts ska dessa specifika 
hållbarhetskriterier tillämpas på dessa 
produkter.

Or. en

Motivering

Hållbarhetskriterier bör tillämpas inte bara på biodrivmedel och flytande biobränslen utan 
också på biomassabaserade bränslen i fast form. Det skulle inte vara rimligt att genomgående 
– såsom kommissionen föreslår – ge förmånsbehandling för bränslen som är tillverkade av 
icke hållbar biomassa i fast form. Eftersom hållbarhetslogiken skiljer sig något mellan fast 
biomassa och biobränslen/flytande biobränslen behöver specifika kriterier för biomassa i fast 
form fastställas och sedan tillämpas inom ramen för detta direktiv.

Ändringsförslag 37
Fiona Hall, Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Båda dessa delar bör beräknas på 
grundval av objektiva kriterier så att de 
olika energikällorna kan behandlas lika. 
För koldioxidrelaterade skatter bör 
hänvisning göras till koldioxidutsläpp från 
förbrukningen av var och en berörd 
energiprodukt, med användning av de 
emissionsfaktorer som anges i 
kommissionens beslut 2007/589/EG av den 
18 juli 2007 om riktlinjer för övervakning 
och rapportering av utsläpp av 
växthusgaser i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG. Med tanke på skatter 

(6) Båda dessa delar bör beräknas på 
grundval av objektiva kriterier så att de 
olika energikällorna kan behandlas lika.
För koldioxidrelaterade skatter på icke-
biomassabaserade bränslen bör 
hänvisning göras till koldioxidutsläpp från 
förbrukningen av var och en berörd 
energiprodukt, med användning av de 
emissionsfaktorer som anges i 
kommissionens beslut 2007/589/EG av den 
18 juli 2007 om riktlinjer för övervakning 
och rapportering av utsläpp av 
växthusgaser i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
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på allmän energiförbrukning bör 
hänvisning göras till energiinnehållet i de 
olika energiprodukterna och i elektricitet 
enligt det som anges i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 
april 2006 om effektiv slutanvändning av 
energi och om energitjänster och om 
upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG.
I detta sammanhang bör man beakta 
miljöfördelarna med biomassa eller 
produkter framställda från biomassa. 
Dessa produkter bör beskattas på 
grundval av de emissionsfaktorer som 
anges i beslut 2007/589/EG när det gäller 
biomassa och produkter framställda från 
biomassa och deras energiinnehåll enligt 
det som anges i bilaga III till 
direktiv 2009/28/EG. Biodrivmedel och 
flytande biobränslen enligt definitionen i 
artikel 2 h och 2 i i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 
april 2009 om främjande av användningen 
av energi från förnybara energikällor är 
den i särklass viktigaste kategorin. Sedan 
miljövinsterna med dessa produkter 
varierar beroende på om de uppfyller 
hållbarhetskriterierna i artikel 17 i det 
direktivet bör de specifika 
referensvärdena för biomassa och 
biomassaprodukter endast tillämpas om 
kriterierna uppfylls.

direktiv 2003/87/EG. Med tanke på skatter 
på allmän energiförbrukning bör 
hänvisning göras till energiinnehållet i de 
olika energiprodukterna och i elektricitet 
enligt det som anges i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2006/32/EG av den 
5 april 2006 om effektiv slutanvändning av 
energi och om energitjänster och om 
upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG. 
När det gäller biomassa, biodrivmedel och 
flytande biobränslen enligt definitionen i 
artikel 2 h och 2 i i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 
april 2009 om främjande av användningen 
av energi från förnybara energikällor, ska 
all biomassa och alla biodrivmedel och 
flytande biodrivmedel som inte uppfyller 
hållbarhetskriterierna i artikel 17 i det 
direktivet beskattas av medlemsstaterna 
enligt referensvärdet för de 
emissionsfaktorer för motsvarande 
uppvärmnings- eller motorbränsle för 
vilka minimibeskattningsnivån fastställs i 
detta direktiv.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör inte hindras att koldioxidbeskatta biomassabaserade bränslen om detta 
återspeglar nettolivscykeln för koldioxidutsläpp som orsakas av produktion, förädling, 
transport och användning av dessa bränslen. Detta bör tillämpas inte bara på biodrivmedel 
och flytande biobränslen utan också på biomassabaserade bränslen i fast form. 
Koldioxidbeskattning av biodrivmedel och flytande biobränslen bör anpassas till de 
förändringar av hållbarhetskriterierna som antagits.

Ändringsförslag 38
Hans-Peter Martin
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Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Båda dessa delar bör beräknas på 
grundval av objektiva kriterier så att de 
olika energikällorna kan behandlas lika. 
För koldioxidrelaterade skatter bör 
hänvisning göras till koldioxidutsläpp från 
förbrukningen av var och en berörd 
energiprodukt, med användning av de 
emissionsfaktorer som anges i 
kommissionens beslut 2007/589/EG av den 
18 juli 2007 om riktlinjer för övervakning 
och rapportering av utsläpp av 
växthusgaser i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG. Med tanke på skatter 
på allmän energiförbrukning bör 
hänvisning göras till energiinnehållet i de 
olika energiprodukterna och i elektricitet 
enligt det som anges i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 
april 2006 om effektiv slutanvändning av 
energi och om energitjänster och om 
upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG.
I detta sammanhang bör man beakta 
miljöfördelarna med biomassa eller 
produkter framställda från biomassa.
Dessa produkter bör beskattas på grundval 
av de emissionsfaktorer som anges i 
beslut 2007/589/EG när det gäller 
biomassa och produkter framställda från 
biomassa och deras energiinnehåll enligt 
det som anges i bilaga III till 
direktiv 2009/28/EG. Biodrivmedel och 
flytande biobränslen enligt definitionen i 
artikel 2 h och 2 i i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 
april 2009 om främjande av användningen 
av energi från förnybara energikällor är 
den i särklass viktigaste kategorin. Sedan 
miljövinsterna med dessa produkter 
varierar beroende på om de uppfyller 
hållbarhetskriterierna i artikel 17 i det 
direktivet bör de specifika referensvärdena 
för biomassa och biomassaprodukter 

(6) Båda dessa delar bör beräknas på 
grundval av objektiva kriterier så att de 
olika energikällorna kan behandlas lika.
För koldioxidrelaterade skatter bör 
hänvisning göras till koldioxidutsläpp från 
förbrukningen av var och en berörd 
energiprodukt. I detta sammanhang bör
användning ske av de emissionsfaktorer 
som anges i kommissionens 
beslut 2007/589/EG av den 18 juli 2007 
om riktlinjer för övervakning och 
rapportering av utsläpp av växthusgaser i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG. Hänsyn bör 
dessutom tas inte bara till 
koldioxidutsläppen från den löpande 
driften i kraftverk som producerar 
elektricitet utan också till de utsläpp som 
genereras från utvinningen av de 
bränslen som krävs för 
energiproduktionen i kraftverken och för 
upparbetningen av dessa bränslen. Med 
tanke på skatter på allmän 
energiförbrukning bör hänvisning göras till 
energiinnehållet i de olika 
energiprodukterna och i elektricitet enligt 
det som anges i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 
2006 om effektiv slutanvändning av energi 
och om energitjänster och om upphävande 
av rådets direktiv 93/76/EEG. Dessa 
produkter bör beskattas på grundval av de 
emissionsfaktorer som anges i 
beslut 2007/589/EG när det gäller 
biomassa och produkter framställda från 
biomassa och deras energiinnehåll enligt 
det som anges i bilaga III till 
direktiv 2009/28/EG. Biodrivmedel och 
flytande biobränslen enligt definitionen i 
artikel 2 h och 2 i i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 
april 2009 om främjande av användningen 
av energi från förnybara energikällor är 
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endast tillämpas om kriterierna uppfylls. den i särklass viktigaste kategorin. Sedan 
miljövinsterna med dessa produkter 
varierar beroende på om de uppfyller 
hållbarhetskriterierna i artikel 17 i det 
direktivet bör de specifika referensvärdena 
för biomassa och biomassaprodukter 
endast tillämpas om kriterierna uppfylls.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Båda dessa delar bör beräknas på
grundval av objektiva kriterier så att de 
olika energikällorna kan behandlas lika. 
För koldioxidrelaterade skatter bör 
hänvisning göras till koldioxidutsläpp från 
förbrukningen av var och en berörd 
energiprodukt, med användning av de 
emissionsfaktorer som anges i 
kommissionens beslut 2007/589/EG av den 
18 juli 2007 om riktlinjer för övervakning 
och rapportering av utsläpp av 
växthusgaser i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG. Med tanke på skatter 
på allmän energiförbrukning bör 
hänvisning göras till energiinnehållet i de 
olika energiprodukterna och i elektricitet 
enligt det som anges i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 
april 2006 om effektiv slutanvändning av 
energi och om energitjänster och om 
upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG. 
I detta sammanhang bör man beakta 
miljöfördelarna med biomassa eller 
produkter framställda från biomassa. Dessa 
produkter bör beskattas på grundval av de 
emissionsfaktorer som anges i 
beslut 2007/589/EG när det gäller 

(6) Båda dessa delar bör beräknas på 
grundval av objektiva kriterier så att de 
olika energikällorna kan behandlas lika.
För valfria koldioxidrelaterade skatter bör 
hänvisning göras till koldioxidutsläpp från 
förbrukningen av var och en berörd 
energiprodukt, med användning av de 
emissionsfaktorer som anges i 
kommissionens beslut 2007/589/EG av den 
18 juli 2007 om riktlinjer för övervakning 
och rapportering av utsläpp av 
växthusgaser i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG. Med tanke på skatter 
på allmän energiförbrukning bör 
hänvisning göras till energiinnehållet i de 
olika energiprodukterna och i elektricitet 
enligt det som anges i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 
april 2006 om effektiv slutanvändning av 
energi och om energitjänster och om 
upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG.
I detta sammanhang bör man beakta 
miljöfördelarna med biomassa eller 
produkter framställda från biomassa. Dessa 
produkter bör beskattas på grundval av de 
emissionsfaktorer som anges i 
beslut 2007/589/EG när det gäller 
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biomassa och produkter framställda från 
biomassa och deras energiinnehåll enligt 
det som anges i bilaga III till 
direktiv 2009/28/EG. Biodrivmedel och 
flytande biobränslen enligt definitionen i 
artikel 2 h och 2 i i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 
april 2009 om främjande av användningen 
av energi från förnybara energikällor är 
den i särklass viktigaste kategorin. Sedan 
miljövinsterna med dessa produkter 
varierar beroende på om de uppfyller 
hållbarhetskriterierna i artikel 17 i det 
direktivet bör de specifika referensvärdena 
för biomassa och biomassaprodukter 
endast tillämpas om kriterierna uppfylls.

biomassa och produkter framställda från 
biomassa och deras energiinnehåll enligt 
det som anges i bilaga III till 
direktiv 2009/28/EG. Biodrivmedel och 
flytande biobränslen enligt definitionen i 
artikel 2 h och 2 i i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 
april 2009 om främjande av användningen 
av energi från förnybara energikällor är 
den i särklass viktigaste kategorin. Sedan 
miljövinsterna med dessa produkter 
varierar beroende på om de uppfyller 
hållbarhetskriterierna i artikel 17 i det 
direktivet bör de specifika referensvärdena 
för biomassa och biomassaprodukter 
endast tillämpas om kriterierna uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 40
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) De koldioxidrelaterade skatterna bör 
anpassas till tillämpningen av 
direktiv 2003/87/EG för att de ska 
komplettera direktivet på ett effektivt sätt. 
Beskattningen bör gälla alla användningar, 
inklusive sådana som är andra än 
uppvärmning, när det gäller 
energiprodukter som ger upphov till 
koldioxidutsläpp från anläggningar enligt 
det direktivet, förutsatt att den berörda 
anläggningen inte omfattas av systemet för 
handel med utsläppsrätter enligt det 
direktivet. Däremot, eftersom kumulativ 
tillämpning av båda instrumenten inte 
skulle ge utsläppsminskningar utöver det 
som totalt sett uppnås enbart genom 
systemet för handel med utsläppsrätter, 
utan endast skulle öka totalkostnaden för 
dessa minskningar, bör koldioxidrelaterade 

(7) De koldioxidrelaterade skatterna bör 
anpassas till tillämpningen av 
direktiv 2003/87/EG för att de ska 
komplettera direktivet på ett effektivt sätt.
Beskattningen bör gälla alla användningar, 
inklusive sådana som är andra än 
uppvärmning, när det gäller 
energiprodukter som ger upphov till 
koldioxidutsläpp från anläggningar enligt 
det direktivet, förutsatt att den berörda 
anläggningen inte omfattas av systemet för 
handel med utsläppsrätter enligt det 
direktivet. Däremot, eftersom kumulativ 
tillämpning av båda instrumenten inte 
skulle ge utsläppsminskningar utöver det 
som totalt sett uppnås enbart genom 
systemet för handel med utsläppsrätter, 
utan endast skulle öka totalkostnaden för 
dessa minskningar, får koldioxidrelaterade 
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skatter inte tillämpas på förbrukning i 
anläggningar som omfattas av unionens 
system.

skatter inte tillämpas på direkt och indirekt
förbrukning i anläggningar som omfattas 
av unionens system. En dubbel börda 
genom dubbelbeskattning och 
dubbelreglering leder till snedvridningar 
av konkurrensen och måste uteslutas.

Or. de

Ändringsförslag 41
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) De koldioxidrelaterade skatterna bör 
anpassas till tillämpningen av 
direktiv 2003/87/EG för att de ska 
komplettera direktivet på ett effektivt sätt. 
Beskattningen bör gälla alla användningar, 
inklusive sådana som är andra än 
uppvärmning, när det gäller 
energiprodukter som ger upphov till 
koldioxidutsläpp från anläggningar enligt 
det direktivet, förutsatt att den berörda 
anläggningen inte omfattas av systemet för 
handel med utsläppsrätter enligt det 
direktivet. Däremot, eftersom kumulativ 
tillämpning av båda instrumenten inte 
skulle ge utsläppsminskningar utöver det 
som totalt sett uppnås enbart genom 
systemet för handel med utsläppsrätter, 
utan endast skulle öka totalkostnaden för 
dessa minskningar, bör koldioxidrelaterade 
skatter inte tillämpas på förbrukning i 
anläggningar som omfattas av unionens 
system.

(7) De koldioxidrelaterade skatterna bör 
anpassas till tillämpningen av 
direktiv 2003/87/EG för att de ska 
komplettera direktivet på ett effektivt sätt.
Beskattningen bör gälla alla användningar, 
inklusive sådana som är andra än 
uppvärmning, när det gäller 
energiprodukter som ger upphov till 
koldioxidutsläpp från anläggningar enligt 
det direktivet, förutsatt att den berörda 
anläggningen inte omfattas av systemet för 
handel med utsläppsrätter enligt det 
direktivet. Däremot, eftersom kumulativ 
tillämpning av båda instrumenten inte 
skulle ge utsläppsminskningar utöver det 
som totalt sett uppnås enbart genom 
systemet för handel med utsläppsrätter, 
utan endast skulle öka totalkostnaden för 
dessa minskningar, bör koldioxidrelaterade 
skatter inte tillämpas på förbrukning i 
anläggningar som omfattas av unionens 
system om utsläppsrätterna inte har 
beviljats kostnadsfritt.

Or. en
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Motivering

Det lämpligt att undanta de sektorer som inte kostnadsfritt tilldelas utsläppsrätter från 
koldioxidskatter.

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

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) De koldioxidrelaterade skatterna bör 
anpassas till tillämpningen av 
direktiv 2003/87/EG för att de ska 
komplettera direktivet på ett effektivt sätt.
Beskattningen bör gälla alla användningar, 
inklusive sådana som är andra än 
uppvärmning, när det gäller 
energiprodukter som ger upphov till 
koldioxidutsläpp från anläggningar enligt 
det direktivet, förutsatt att den berörda 
anläggningen inte omfattas av systemet för 
handel med utsläppsrätter enligt det 
direktivet. Däremot, eftersom kumulativ 
tillämpning av båda instrumenten inte 
skulle ge utsläppsminskningar utöver det 
som totalt sett uppnås enbart genom 
systemet för handel med utsläppsrätter, 
utan endast skulle öka totalkostnaden för 
dessa minskningar, bör koldioxidrelaterade 
skatter inte tillämpas på förbrukning i 
anläggningar som omfattas av unionens 
system.

(7) De koldioxidrelaterade skatterna bör 
anpassas till tillämpningen av 
direktiv 2003/87/EG för att de ska 
komplettera direktivet på ett effektivt sätt.
Denna valfria beskattning bör gälla alla 
användningar, inklusive sådana som är 
andra än uppvärmning, när det gäller 
energiprodukter som ger upphov till 
koldioxidutsläpp från anläggningar enligt 
det direktivet, förutsatt att den berörda 
anläggningen inte omfattas av systemet för 
handel med utsläppsrätter enligt det 
direktivet. Däremot, eftersom kumulativ 
tillämpning av båda instrumenten inte 
skulle ge utsläppsminskningar utöver det 
som totalt sett uppnås enbart genom 
systemet för handel med utsläppsrätter, 
utan endast skulle öka totalkostnaden för 
dessa minskningar, bör koldioxidrelaterade 
skatter inte tillämpas på förbrukning i 
anläggningar som omfattas av unionens 
system.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Med tanke på skatteneutralitet bör 
samma minimiskattenivåer gälla för varje 
komponent i energibeskattningen, för alla 
energiprodukter som används för ett visst 
ändamål. Där som det således föreskrivs 
lika minimiskattenivåer bör 
medlemsstaterna, även med tanke på 
skatteneutralitet, säkerställa lika nivåer av 
nationell beskattning för alla berörda 
produkter. Vid behov bör 
övergångsperioder planeras med tanke på 
likställning av dessa nivåer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 44
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Med tanke på skatteneutralitet bör 
samma minimiskattenivåer gälla för varje 
komponent i energibeskattningen, för alla 
energiprodukter som används för ett visst 
ändamål. Där som det således föreskrivs
lika minimiskattenivåer bör 
medlemsstaterna, även med tanke på 
skatteneutralitet, säkerställa lika nivåer av 
nationell beskattning för alla berörda 
produkter. Vid behov bör 
övergångsperioder planeras med tanke på 
likställning av dessa nivåer.

(8) Med tanke på teknikneutralitet bör 
samma minimiskattenivåer gälla för varje 
komponent i energibeskattningen, för alla 
energiprodukter som används för ett visst 
ändamål. Lika nationella skatteskatter 
behövs inte i energipolitiska frågor.

Or. de

Ändringsförslag 45
Olle Ludvigsson
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Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Med tanke på skatteneutralitet bör 
samma minimiskattenivåer gälla för varje 
komponent i energibeskattningen, för alla 
energiprodukter som används för ett visst 
ändamål. Där som det således föreskrivs 
lika minimiskattenivåer bör 
medlemsstaterna, även med tanke på 
skatteneutralitet, säkerställa lika nivåer av 
nationell beskattning för alla berörda 
produkter. Vid behov bör 
övergångsperioder planeras med tanke på 
likställning av dessa nivåer.

(8) Med tanke på skatteneutralitet bör 
samma minimiskattenivåer gälla för varje 
komponent i energibeskattningen, för alla 
energiprodukter som används för ett visst 
ändamål. Där som det således föreskrivs 
lika minimiskattenivåer bör 
medlemsstaterna, även med tanke på 
skatteneutralitet, säkerställa lika nivåer av 
nationell beskattning för alla berörda 
produkter. När det gäller motorbränslen 
bör en övergångsperiod planeras med 
tanke på likställning av dessa nivåer.

Or. en

Motivering

En tillämpning fullt ut av principen om bränsleneutralitet förefaller endast vara problematisk 
på kort sikt för bilindustrin. Inga betydande svårigheter kan förutses i någon annan sektor. 
Det är därför rimligt att öppna möjligheten för en gradvis infasning av full neutralitet när det 
gäller motorbränslen i transportsyfte, men inte när det gäller andra typer av bränslen eller 
användningar.

Ändringsförslag 46
Rovana Plumb

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Med tanke på skatteneutralitet bör 
samma minimiskattenivåer gälla för varje 
komponent i energibeskattningen, för alla 
energiprodukter som används för ett visst 
ändamål. Där som det således föreskrivs 
lika minimiskattenivåer bör 
medlemsstaterna, även med tanke på 
skatteneutralitet, säkerställa lika nivåer av 
nationell beskattning för alla berörda 
produkter. Vid behov bör 

(8) Med tanke på skatteneutralitet bör 
samma minimiskattenivåer gälla för varje 
komponent i energibeskattningen, för alla 
energiprodukter som används för ett visst 
ändamål. Där som det således föreskrivs 
lika minimiskattenivåer bör 
medlemsstaterna, även med tanke på 
skatteneutralitet, säkerställa lika nivåer av 
nationell beskattning för alla berörda 
produkter. När det gäller motorbränslen 
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övergångsperioder planeras med tanke på 
likställning av dessa nivåer.

bör en övergångsperiod planeras med 
tanke på likställning av dessa nivåer.

Or. en

Motivering

Principen om bränsleneutralitet förefaller endast vara problematisk i bilindustrin inom den 
närmaste framtiden. Det är därför rimligt att öppna möjligheten för en gradvis infasning av 
full neutralitet när det gäller motorbränslen i transportsyfte, men inte när det gäller andra 
typer av bränslen eller användningar.

Ändringsförslag 47
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Proportionalitetsprincipen bör 
tillämpas på ett rättvist sätt när 
beskattningen fastställs för fossila eller 
icke-fossila bränslen och för varje enskild 
energiprodukt inom någon av dessa 
kategorier. När det inom ramen för detta 
direktiv rekommenderas lika 
minimiskattenivåer för å ena sidan fossila 
bränslen och å andra sidan icke-fossila 
bränslen bör medlemsstaterna se till att 
lika nationella minimiskattenivåer gäller 
för alla produkter i någon av de båda 
bränslekategorierna. Enskilda 
medlemsstater bör på begäran beviljas 
övergångsperioder för att möjliggöra 
tillfälliga utfasningsperioder eller 
sektorsundantag från detta direktivs 
räckvidd eller från den dag då direktivet 
bör ha införlivats i deras nationella 
lagstiftning.

Or. en
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Ändringsförslag 48
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Miniminivåerna för 
koldioxidrelaterade skatter bör fastställas 
mot bakgrund av medlemsstaternas 
nationella mål enligt beslut 406/2009/EG 
om medlemsstaternas insatser för att 
minska sina växthusgasutsläpp i enlighet 
med gemenskapens åtaganden om 
minskning av växthusgasutsläppen till 
2020. Eftersom det konstateras i detta 
beslut att insatserna för att minska 
växthusgasutsläppen bör vara rättvist 
fördelade mellan medlemsstaterna, bör 
övergångsperioder fastställas för vissa 
medlemsstater.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 49
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Miniminivåerna för koldioxidrelaterade 
skatter bör fastställas mot bakgrund av 
medlemsstaternas nationella mål enligt 
beslut 406/2009/EG om medlemsstaternas 
insatser för att minska sina 
växthusgasutsläpp i enlighet med 
gemenskapens åtaganden om minskning av 
växthusgasutsläppen till 2020. Eftersom 
det konstateras i detta beslut att insatserna 
för att minska växthusgasutsläppen bör 
vara rättvist fördelade mellan 
medlemsstaterna, bör övergångsperioder 
fastställas för vissa medlemsstater.

(9) Miniminivåerna för koldioxidrelaterade 
skatter bör fastställas mot bakgrund av 
medlemsstaternas nationella mål enligt 
beslut 406/2009/EG om medlemsstaternas 
insatser för att minska sina 
växthusgasutsläpp i enlighet med 
gemenskapens åtaganden om minskning av 
växthusgasutsläppen till 2020. Eftersom 
det konstateras i detta beslut att insatserna 
för att minska växthusgasutsläppen bör 
vara rättvist fördelade mellan 
medlemsstaterna, skulle övergångsperioder
kunna fastställas för vissa medlemsstater.
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Dessa perioder bör vara så korta och så 
begränsade i räckvidd som möjligt. Om 
unionen beslutar att höja sina mål för 
minskningen av växthusgasutsläppen bör 
dessa perioder omprövas och sedan 
omformas eller avskaffas. 

Or. en

Motivering

Om målen för minskningen av växthusgasutsläppen höjs måste dessa övergångsperioder ses i 
ett nytt ljus.   I ett sådant scenario bör medlemsstater som fått undantag i en första omgång 
åtminstone till viss del delta i de gemensamma ansträngningarna att minska utsläppen.

Ändringsförslag 50
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Miniminivåerna för koldioxidrelaterade 
skatter bör fastställas mot bakgrund av 
medlemsstaternas nationella mål enligt 
beslut 406/2009/EG om medlemsstaternas 
insatser för att minska sina 
växthusgasutsläpp i enlighet med 
gemenskapens åtaganden om minskning av 
växthusgasutsläppen till 2020. Eftersom 
det konstateras i detta beslut att insatserna 
för att minska växthusgasutsläppen bör 
vara rättvist fördelade mellan 
medlemsstaterna, bör övergångsperioder 
fastställas för vissa medlemsstater.

(9) Miniminivåerna för koldioxidrelaterade 
skatter bör fastställas mot bakgrund av 
medlemsstaternas nationella mål enligt 
beslut 406/2009/EG om medlemsstaternas 
insatser för att minska sina 
växthusgasutsläpp i enlighet med 
gemenskapens åtaganden om minskning av 
växthusgasutsläppen till 2020. Eftersom 
det konstateras i detta beslut att insatserna 
för att minska växthusgasutsläppen bör 
vara rättvist fördelade mellan 
medlemsstaterna, bör tillräckligt långa
övergångsperioder fastställas för vissa 
medlemsstater med beaktande av deras 
sociala behov och tidsplaner för den 
nödvändiga omstrukturering av deras 
energisektor.

Or. en
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Ändringsförslag 51
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Miniminivåerna för skatter på allmän 
energiförbrukning bör allmänt taget 
fastställas på grundval av de aktuella 
minimiskattenivåerna. Detta innebär också 
att den minimiskattenivå för allmän 
energiförbrukning som tillämpas på 
motorbränslen bör vara högre än för 
bränslen för uppvärmning.

(10) Miniminivåerna för skatter på allmän 
energiförbrukning bör allmänt taget 
fastställas på grundval av de aktuella 
minimiskattenivåerna. Detta innebär också 
att den minimiskattenivå för allmän 
energiförbrukning som tillämpas på 
motorbränslen bör vara högre än för 
bränslen för uppvärmning. Av 
konkurrensskäl bör också elektricitet som 
används för drift av fordon beskattas 
högre än elektricitet som används i andra 
syften. I en nära framtid är det sannolikt 
att elektricitet inte bara kommer att 
användas som huvudsaklig energikälla 
för drivsystem för tåg och personbilar 
utan också för yrkesmässig trafik. För att 
undvika snedvridning av konkurrensen 
måste därför minimiskattesatserna för 
elektricitet till drivsystem anpassas till 
minimisatserna för bränsle i enlighet med 
artikel 7.1. Minimiskattesatserna för 
elektricitet till drift av fordon bör därför 
vara desamma som för dieselbrännolja.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Det är viktigt att säkerställa att 
minimiskattenivåerna bibehåller sina 
avsedda verkningar. Eftersom de 

utgår
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koldioxidrelaterade skatterna 
kompletterar tillämpningen av 
direktiv 2003/87/EG, bör 
utsläppsrätternas marknadspriser vara 
föremål för ingående övervakning vid 
kommissionens periodiska granskning av 
direktivet. Minimiskattesatserna för 
allmän energiförbrukning bör 
regelbundet vara föremål för automatisk 
anpassning för att beakta utvecklingen av 
skattesatsernas reella värde, i syfte att 
bibehålla den aktuella 
harmoniseringsgraden samt minska 
volatiliteten på grund av energi- och 
livsmedelspriser, och denna anpassning 
bör göras på grundval av ändringar av det 
EU-omfattande harmoniserade 
konsumentprisindex som publiceras av 
Eurostat, med uteslutning av energi och 
oförädlade livsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 53
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Det är viktigt att säkerställa att 
minimiskattenivåerna bibehåller sina 
avsedda verkningar. Eftersom de 
koldioxidrelaterade skatterna kompletterar 
tillämpningen av direktiv 2003/87/EG, bör 
utsläppsrätternas marknadspriser vara 
föremål för ingående övervakning vid 
kommissionens periodiska granskning av 
direktivet. Minimiskattesatserna för 
allmän energiförbrukning bör 
regelbundet vara föremål för automatisk 
anpassning för att beakta utvecklingen av 
skattesatsernas reella värde, i syfte att 
bibehålla den aktuella 
harmoniseringsgraden samt minska 

(11) Det är viktigt att säkerställa att 
minimiskattenivåerna bibehåller sina 
avsedda verkningar. Eftersom de 
koldioxidrelaterade skatterna kompletterar 
tillämpningen av direktiv 2003/87/EG, bör 
utsläppsrätternas marknadspriser vara 
föremål för ingående övervakning vid 
kommissionens periodiska granskning av 
direktivet.
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volatiliteten på grund av energi- och 
livsmedelspriser, och denna anpassning 
bör göras på grundval av ändringar av det 
EU-omfattande harmoniserade 
konsumentprisindex som publiceras av 
Eurostat, med uteslutning av energi och 
oförädlade livsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 54
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Det är viktigt att säkerställa att 
minimiskattenivåerna bibehåller sina 
avsedda verkningar. Eftersom de 
koldioxidrelaterade skatterna 
kompletterar tillämpningen av 
direktiv 2003/87/EG, bör 
utsläppsrätternas marknadspriser vara 
föremål för ingående övervakning vid 
kommissionens periodiska granskning av 
direktivet. Minimiskattesatserna för allmän 
energiförbrukning bör regelbundet vara 
föremål för automatisk anpassning för att 
beakta utvecklingen av skattesatsernas 
reella värde, i syfte att bibehålla den 
aktuella harmoniseringsgraden samt
minska volatiliteten på grund av energi-
och livsmedelspriser, och denna 
anpassning bör göras på grundval av 
ändringar av det EU-omfattande 
harmoniserade konsumentprisindex som 
publiceras av Eurostat, med uteslutning av 
energi och oförädlade livsmedel.

(11) Det är viktigt att säkerställa att 
minimiskattenivåerna bibehåller sina 
avsedda verkningar. Minimiskattesatserna 
för både allmän energiförbrukning och 
koldioxidbeskattning bör regelbundet
uppdateras för att beakta utvecklingen av 
skattesatsernas reella värde. I syfte att 
minska volatiliteten på grund av energi-
och livsmedelspriser, bör denna anpassning 
göras på grundval av ändringar av det EU-
omfattande harmoniserade 
konsumentprisindex som publiceras av 
Eurostat, med uteslutning av energi och 
oförädlade livsmedel. Eftersom de 
koldioxidrelaterade skatterna dock 
kompletterar genomförandet av 
direktiv 2003/87/EG bör miniminivån för 
koldioxidrelaterade skatter, om och när 
utsläppsrätternas marknadspriser är 
högre än det reella värdet för basnivån för 
koldioxid, i stället anpassas till det priset. 
Om unionens mål för minskningen av 
växthusgasutsläppen höjs bör dessutom 
basnivån för koldioxid anpassas till de 
nya målen.
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Or. en

Motivering

Indexering bör tillämpas också på koldioxiddelen så att minimiskattesatsen för koldioxid inte 
urholkas i reala termer. Eftersom det valda indexet utesluter energiprodukter undviks 
inflationsproblematiken. Dessutom bör lika koldioxidvillkor skapas mellan 
energibeskattningen och systemet för handel med utsläppsrätter genom att direkt knyta 
minimiskattesatsen i detta direktiv till prissignalen från systemet för handel med 
utsläppsrätter. På så sätt skapas förutsägbara och rättvisa incitament för att hantera 
koldioxidutsläpp i alla samhällssektorer.

Ändringsförslag 55
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Det är viktigt att säkerställa att 
minimiskattenivåerna bibehåller sina 
avsedda verkningar. Eftersom de 
koldioxidrelaterade skatterna kompletterar 
tillämpningen av direktiv 2003/87/EG, bör 
utsläppsrätternas marknadspriser vara 
föremål för ingående övervakning vid 
kommissionens periodiska granskning av 
direktivet. Minimiskattesatserna för allmän 
energiförbrukning bör regelbundet vara 
föremål för automatisk anpassning för att 
beakta utvecklingen av skattesatsernas 
reella värde, i syfte att bibehålla den 
aktuella harmoniseringsgraden samt
minska volatiliteten på grund av energi-
och livsmedelspriser, och denna
anpassning bör göras på grundval av 
ändringar av det EU-omfattande 
harmoniserade konsumentprisindex som 
publiceras av Eurostat, med uteslutning av 
energi och oförädlade livsmedel.

(11) Det är viktigt att säkerställa att 
minimiskattenivåerna bibehåller sina 
avsedda verkningar. Eftersom de 
koldioxidrelaterade skatterna kompletterar 
tillämpningen av direktiv 2003/87/EG, bör 
utsläppsrätternas marknadspriser vara 
föremål för ingående övervakning vid 
kommissionens periodiska granskning av 
direktivet. Minimiskattesatserna för allmän 
energiförbrukning bör regelbundet
omprövas av rådet efter samråd med 
kommissionen, parlamentet och relevanta 
intressenter för att beakta utvecklingen av 
skattesatsernas reella värde I syfte att 
minska volatiliteten på grund av energi-
och livsmedelspriser, bör denna
regelbundna omprövning göras på 
grundval av ändringar av det EU-
omfattande harmoniserade 
konsumentprisindex som publiceras av 
Eurostat, med uteslutning av energi och 
oförädlade livsmedel.

Or. en
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Ändringsförslag 56
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Det är viktigt att säkerställa att 
minimiskattenivåerna bibehåller sina 
avsedda verkningar. Eftersom de 
koldioxidrelaterade skatterna kompletterar 
tillämpningen av direktiv 2003/87/EG, bör 
utsläppsrätternas marknadspriser vara
föremål för ingående övervakning vid 
kommissionens periodiska granskning av 
direktivet. Minimiskattesatserna för allmän 
energiförbrukning bör regelbundet vara 
föremål för automatisk anpassning för att 
beakta utvecklingen av skattesatsernas 
reella värde, i syfte att bibehålla den 
aktuella harmoniseringsgraden samt 
minska volatiliteten på grund av energi-
och livsmedelspriser, och denna 
anpassning bör göras på grundval av 
ändringar av det EU-omfattande 
harmoniserade konsumentprisindex som 
publiceras av Eurostat, med uteslutning av 
energi och oförädlade livsmedel.

(11) Det är viktigt att säkerställa att 
minimiskattenivåerna bibehåller sina 
avsedda verkningar. Eftersom de 
koldioxidrelaterade skatterna kompletterar 
tillämpningen av direktiv 2003/87/EG, bör
utvecklingen av utsläppsrätternas reala
marknadspriser vara måttstocken för 
fastställandet av den koldioxidrelaterade 
skatten vid  kommissionens periodiska 
granskning av direktivet.
Minimiskattesatserna för allmän 
energiförbrukning bör regelbundet vara 
föremål för automatisk anpassning för att 
beakta utvecklingen av skattesatsernas 
reella värde, i syfte att bibehålla den 
aktuella harmoniseringsgraden samt 
minska volatiliteten på grund av energi-
och livsmedelspriser, och denna 
anpassning bör göras på grundval av 
ändringar av det EU-omfattande 
harmoniserade konsumentprisindex som 
publiceras av Eurostat, med uteslutning av 
energi och oförädlade livsmedel

Or. de

Ändringsförslag 57
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Med tanke på den komplexa arten i 
de krav som de båda komponenterna i 
form av energibeskattning och  
koldioxidrelaterade skatter behöver 
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uppfylla, måste klara och entydiga regler 
gälla på alla nivåer så att de går att 
administreras och så att de i 
konsumenternas intresse blir transparenta 
och begripliga.

Or. de

Ändringsförslag 58
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) När det gäller motorbränslen skapar 
den gynnsammare minimiskattenivån som 
tillämpas på dieselbrännolja, en produkt 
som ursprungligen främst infördes för 
yrkesanvändning och därför traditionellt 
har beskattats på en lägre nivå, en 
snedvridande effekt i förhållande till 
bensin, det viktigaste konkurrerande 
bränslet. I artikel 7 i direktiv 2003/96/EG 
anges därför de första stegen för en 
gradvis anpassning till de 
minimiskattenivåer som tillämpas på 
bensin. Det är nödvändigt att slutföra 
denna anpassning och gradvis övergå till 
en situation där dieselbrännolja och 
bensin beskattas på samma nivå.

utgår

Or. fi

Ändringsförslag 59
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) När det gäller motorbränslen skapar (12) När det gäller motorbränslen skapar 
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den gynnsammare minimiskattenivån som 
tillämpas på dieselbrännolja, en produkt 
som ursprungligen främst infördes för 
yrkesanvändning och därför traditionellt 
har beskattats på en lägre nivå, en 
snedvridande effekt i förhållande till 
bensin, det viktigaste konkurrerande 
bränslet. I artikel 7 i direktiv 2003/96/EG 
anges därför de första stegen för en gradvis 
anpassning till de minimiskattenivåer som 
tillämpas på bensin. Det är nödvändigt att
slutföra denna anpassning och gradvis 
övergå till en situation där 
dieselbrännolja och bensin beskattas på 
samma nivå.

den gynnsammare minimiskattenivån som 
tillämpas på dieselbrännolja, en produkt 
som ursprungligen främst infördes för 
yrkesanvändning och därför traditionellt 
har beskattats på en lägre nivå, en 
snedvridande effekt i förhållande till 
bensin, det viktigaste konkurrerande 
bränslet. I artikel 7 i direktiv 2003/96/EG 
anges därför de första stegen för en gradvis 
anpassning till de minimiskattenivåer som 
tillämpas på bensin.

Or. en

Motivering

Dieselbrännoljan är fortfarande ett viktigt bränsle inom företagen. En enhetlig beskattning 
skulle leda till en prisökning för dieselbrännolja i många medlemsländer. Det finns ingen 
anledning att försvaga till exempel transportbranschens konkurrenskraft genom att införa 
samma minimiskattenivåer för dieselbrännolja som för bensin.

Ändringsförslag 60
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) När det gäller motorbränslen skapar 
den gynnsammare minimiskattenivån som 
tillämpas på dieselbrännolja, en produkt 
som ursprungligen främst infördes för 
yrkesanvändning och därför traditionellt 
har beskattats på en lägre nivå, en 
snedvridande effekt i förhållande till 
bensin, det viktigaste konkurrerande 
bränslet. I artikel 7 i direktiv 2003/96/EG 
anges därför de första stegen för en gradvis 
anpassning till de minimiskattenivåer som 
tillämpas på bensin. Det är nödvändigt att 
slutföra denna anpassning och gradvis 

(12) När det gäller motorbränslen skapar 
den gynnsammare minimiskattenivån som 
tillämpas på dieselbrännolja, en produkt 
som ursprungligen främst infördes för 
yrkesanvändning och därför traditionellt 
har beskattats på en lägre nivå, en 
snedvridande effekt i förhållande till 
bensin, det viktigaste konkurrerande 
bränslet. I artikel 7 i direktiv 2003/96/EG 
anges därför de första stegen för en gradvis 
anpassning till de minimiskattenivåer som 
tillämpas på bensin. Det är nödvändigt att 
slutföra denna anpassning och gradvis 
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övergå till en situation där dieselbrännolja 
och bensin beskattas på samma nivå.

övergå till en situation där dieselbrännolja 
och bensin beskattas på samma nivå.
Övergångsperioder bör dock finnas för att 
förenkla införlivandet av detta direktiv i 
medlemsstaternas respektive nationella 
lagstiftning. 

Or. en

Ändringsförslag 61
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) När det gäller motorbränslen skapar
den gynnsammare minimiskattenivån som 
tillämpas på dieselbrännolja, en produkt 
som ursprungligen främst infördes för 
yrkesanvändning och därför traditionellt 
har beskattats på en lägre nivå, en 
snedvridande effekt i förhållande till 
bensin, det viktigaste konkurrerande 
bränslet. I artikel 7 i direktiv 2003/96/EG 
anges därför de första stegen för en gradvis 
anpassning till de minimiskattenivåer som 
tillämpas på bensin. Det är nödvändigt att 
slutföra denna anpassning och gradvis 
övergå till en situation där dieselbrännolja 
och bensin beskattas på samma nivå.

(12) När det gäller motorbränslen skulle
den gynnsammare minimiskattenivån som 
tillämpas på dieselbrännolja, en produkt 
som ursprungligen främst infördes för 
yrkesanvändning och därför traditionellt 
har beskattats på en lägre nivå, kunna 
anses skapa en snedvridande effekt i 
förhållande till bensin, det viktigaste 
konkurrerande bränslet. I artikel 7 i 
direktiv 2003/96/EG anges därför de första 
stegen för en gradvis anpassning till de 
minimiskattenivåer som tillämpas på 
bensin. Det är rimligt att slutföra denna 
anpassning och gradvis övergå till en 
situation där dieselbrännolja och bensin 
beskattas på samma nivå.

Or. en

Motivering

Denna text bör nyanseras en smula.

Ändringsförslag 62
Bernd Lange
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Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Genomförandet av den nya 
skattestrukturen innebär att 
dieselbeskattningen höjs jämfört med 
bensin. Detta kan innebära ett hot mot 
den europeiska bilindustrins 
industripolitiska prioritering av rena, 
energieffektiva konventionella 
förbränningsmotorer och mot EU:s mål 
om minskning av koldioxidutsläppen i 
personbilssektorn, eftersom de uppsatta 
gränsvärdena för  koldioxid endast kan 
uppnås med en viss andel dieselbilar. Här 
måste flexibla åtgärder tillgripas för att 
inte äventyra konkurrenskraften och 
koldioxidminskningsmålen i 
personbilssektorn. Skatter på försäljning, 
registrering och årligt fordonsinnehav 
måste harmoniseras och genomgående 
endast grundas på fordonens 
koldioxidutsläpp. 

Or. de

Ändringsförslag 63
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Vad gäller möjligheten för 
medlemsstaterna att tillämpa en lägre 
skattenivå på yrkesmässig användning av 
dieselbrännolja som motorbränsle, ser 
denna bestämmelse inte längre ut att vara 
förenlig med kravet att förbättra 
energieffektiviteten och behovet att 
åtgärda den ökande miljöpåverkan från 
transporter, och bör därför utgå. Enligt 
artikel 9.2 i direktiv 2003/96/EG får vissa 

(13) Beskattning av bränslen på grundval 
av deras energiinnehåll, vilket leder till 
olika skattesatser för bensin och 
dieselbrännolja, får endast avse 
minimiskattenivån. Medlemsstaterna
måste få fortsätta att fastställa 
skattesatserna för bensin och 
dieselbrännolja inom ramen för sin 
nationella skattesuveränitet så länge de 
inte understiger minimiskattesatserna i 
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medlemsstater tillämpa en sänkt skattesats 
på eldningsolja. Den bestämmelsen är 
inte längre förenlig med en väl 
fungerande inre marknad och fördragets 
bredare mål. Den bör därför utgå.

detta direktiv. I detta sammanhang måste 
medlemsstaterna också vid beskattningen
av dieselbrännolja kunna få differentiera 
mellan privat och yrkesmässig 
användning.  Konkurrensen mellan 
dieselbrännolja och bensin som drivmedel 
för nyttofordon saknar relevans eftersom 
nyttofordon konsekvent är utrustade med 
dieselmotorer och det inte heller i 
framtiden kommer att bli aktuellt med 
bensin. Nyttofordon för varutransport 
måste redan idag genom tids- och 
avståndsbaserade vägavgifter betala för 
de infrastrukturkostnader de förorsakar. 
Därför är det berättigat att låta 
medlemsstaterna behålla rätten att 
beskatta dieselbrännolja som används 
som drivmedel i yrkesmässig trafik i vissa 
nyttofordon lägre än den dieselbrännolja 
som inte används yrkesmässigt. 
Minimiskattesatserna för dieselbrännolja 
som drivmedel får under inga 
omständigheter underskridas av de 
nationella skattesatser för diesel som 
också används yrkesmässigt. 

Or. de

Ändringsförslag 64
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Vad gäller möjligheten för 
medlemsstaterna att tillämpa en lägre 
skattenivå på yrkesmässig användning av 
dieselbrännolja som motorbränsle, ser
denna bestämmelse inte längre ut att vara 
förenlig med kravet att förbättra 
energieffektiviteten och behovet att 
åtgärda den ökande miljöpåverkan från 
transporter, och bör därför utgå. Enligt 
artikel 9.2 i direktiv 2003/96/EG får vissa 

(13) Vad gäller möjligheten för 
medlemsstaterna att tillämpa en lägre 
skattenivå på yrkesmässig användning av 
dieselbrännolja kommer denna 
bestämmelse att gälla även i 
fortsättningen. Enligt artikel 9.2 i 
direktiv 2003/96/EG får vissa 
medlemsstater tillämpa en sänkt skattesats 
på eldningsolja. Den bestämmelsen är inte 
längre förenlig med en väl fungerande inre 
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medlemsstater tillämpa en sänkt skattesats 
på eldningsolja. Den bestämmelsen är inte 
längre förenlig med en väl fungerande inre 
marknad och fördragets bredare mål. Den 
bör därför utgå.

marknad och fördragets bredare mål. Den 
bör därför utgå.

Or. en

Motivering

Vad gäller möjligheten för medlemsstaterna att tillämpa en lägre skattenivå på yrkesmässig 
användning av dieselbrännolja än på icke-yrkesmässig användning, bör denna bestämmelse 
gälla även i fortsättningen, eftersom den yrkesmässiga trafiken ännu inte kan erbjudas något 
alternativt bränsle.

Ändringsförslag 65
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Vad gäller möjligheten för 
medlemsstaterna att tillämpa en lägre 
skattenivå på yrkesmässig användning av 
dieselbrännolja som motorbränsle, ser 
denna bestämmelse inte längre ut att vara 
förenlig med kravet att förbättra 
energieffektiviteten och behovet att åtgärda 
den ökande miljöpåverkan från transporter, 
och bör därför utgå. Enligt artikel 9.2 i 
direktiv 2003/96/EG får vissa 
medlemsstater tillämpa en sänkt skattesats 
på eldningsolja. Den bestämmelsen är inte 
längre förenlig med en väl fungerande inre 
marknad och fördragets bredare mål. Den 
bör därför utgå.

(13) Vad gäller möjligheten för 
medlemsstaterna att tillämpa en lägre 
skattenivå på yrkesmässig användning av 
dieselbrännolja som motorbränsle, ser 
denna bestämmelse inte längre ut att vara 
förenlig med kravet att förbättra 
energieffektiviteten och behovet att åtgärda 
den ökande miljöpåverkan från transporter, 
och bör därför utgå. För att
transportföretagen ska få en chans att 
anpassa sig till de nya bestämmelserna 
bör en övergångsperiod fram till 2023 
inrättas. Enligt artikel 9.2 i 
direktiv 2003/96/EG får vissa 
medlemsstater tillämpa en sänkt skattesats 
på eldningsolja. Den bestämmelsen är inte 
längre förenlig med en väl fungerande inre 
marknad och fördragets bredare mål. Den 
bör därför utgå.

Or. nl
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Ändringsförslag 66
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Vad gäller möjligheten för 
medlemsstaterna att tillämpa en lägre 
skattenivå på yrkesmässig användning av 
dieselbrännolja som motorbränsle, ser 
denna bestämmelse inte längre ut att vara 
förenlig med kravet att förbättra 
energieffektiviteten och behovet att åtgärda 
den ökande miljöpåverkan från transporter, 
och bör därför utgå. Enligt artikel 9.2 i 
direktiv 2003/96/EG får vissa 
medlemsstater tillämpa en sänkt skattesats 
på eldningsolja. Den bestämmelsen är inte 
längre förenlig med en väl fungerande inre 
marknad och fördragets bredare mål. Den 
bör därför utgå.

(13) Vad gäller möjligheten för 
medlemsstaterna att tillämpa en lägre 
skattenivå på yrkesmässig användning av 
dieselbrännolja som motorbränsle, ser 
denna bestämmelse inte längre ut att vara 
förenlig med kravet att förbättra 
energieffektiviteten och behovet att åtgärda 
den ökande miljöpåverkan från transporter, 
och bör därför utgå. För att skapa rättvisa 
och jämlika villkor för olika sorters 
godstransporter för vilka man använder 
motorbränslen, bör motorbränslen och 
andra energiprodukter som används i 
luft- och sjötransporter beskattas på 
motsvarande sätt. Enligt artikel 9.2 i 
direktiv 2003/96/EG får vissa 
medlemsstater tillämpa en sänkt skattesats 
på eldningsolja. Den bestämmelsen är inte 
längre förenlig med en väl fungerande inre 
marknad och fördragets bredare mål. Den 
bör därför utgå.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör tillåtas att beskatta energiprodukter för luft- och sjötransporter.

Ändringsförslag 67
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Vad gäller möjligheten för (13) Vad gäller möjligheten för 
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medlemsstaterna att tillämpa en lägre 
skattenivå på yrkesmässig användning av 
dieselbrännolja som motorbränsle, ser
denna bestämmelse inte längre ut att vara 
förenlig med kravet att förbättra 
energieffektiviteten och behovet att 
åtgärda den ökande miljöpåverkan från 
transporter, och bör därför utgå. Enligt 
artikel 9.2 i direktiv 2003/96/EG får vissa 
medlemsstater tillämpa en sänkt skattesats 
på eldningsolja. Den bestämmelsen är inte 
längre förenlig med en väl fungerande inre 
marknad och fördragets bredare mål. Den 
bör därför utgå.

medlemsstaterna att tillämpa en lägre 
skattenivå på yrkesmässig användning av 
dieselbrännolja som motorbränsle, är
denna bestämmelse av stor ekonomisk 
betydelse, eftersom transportkostnaderna 
står för en stor andel av företagens 
kostnadsstruktur, särskilt i länder där 
avstånden är stora, och bör därför finnas 
kvar. Enligt artikel 9.2 i 
direktiv 2003/96/EG får vissa 
medlemsstater tillämpa en sänkt skattesats 
på eldningsolja. Den bestämmelsen är inte 
längre förenlig med en väl fungerande inre 
marknad och fördragets bredare mål. Den 
bör därför utgå.

Or. fi

Ändringsförslag 68
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det finns ett behov att begränsa de 
potentiella kostnadsverkningarna av 
koldioxidrelaterade skatter på sektorer 
eller delsektorer som bedöms vara utsatta 
för en betydande risk för koldioxidläckage 
enligt artikel 10a.13 i 
direktiv 2003/87/EG. Det är därför 
lämpligt att tillhandahålla motsvarande 
övergångsåtgärder som dock även bör 
säkerställa att den koldioxidrelaterade 
beskattningens miljöeffektivitet bibehålls.

utgår

Or. en

Motivering

Det begränsade antalet sektorer och anläggningar som faktiskt berörs av koldioxidläckage 
motiverar inte denna åtgärd. Medlemsstaterna bör med hjälp av statsstöd kompensera för 
alla fastställda risker för koldioxidläckage hos energiintensiva industrier som är föremål för 
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energibeskattning.

Ändringsförslag 69
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det finns ett behov att begränsa de 
potentiella kostnadsverkningarna av 
koldioxidrelaterade skatter på sektorer 
eller delsektorer som bedöms vara utsatta 
för en betydande risk för koldioxidläckage 
enligt artikel 10a.13 i 
direktiv 2003/87/EG. Det är därför 
lämpligt att tillhandahålla motsvarande
övergångsåtgärder som dock även bör 
säkerställa att den koldioxidrelaterade 
beskattningens miljöeffektivitet bibehålls.

(14) Det finns ett behov att begränsa de 
potentiella kostnadsverkningarna på 
sektorer eller delsektorer som bedöms vara 
utsatta för en betydande risk för
utlokalisering. Det är därför lämpligt att 
tillhandahålla motsvarande åtgärder som 
dock även bör säkerställa att den 
koldioxidrelaterade beskattningens 
miljöeffektivitet bibehålls.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det finns ett behov att begränsa de 
potentiella kostnadsverkningarna av 
koldioxidrelaterade skatter på sektorer eller 
delsektorer som bedöms vara utsatta för en 
betydande risk för koldioxidläckage enligt 
artikel 10a.13 i direktiv 2003/87/EG. Det 
är därför lämpligt att tillhandahålla 
motsvarande övergångsåtgärder som dock 
även bör säkerställa att den 
koldioxidrelaterade beskattningens 
miljöeffektivitet bibehålls.

(14) Det finns ett behov att begränsa de 
potentiella kostnadsverkningarna av valfria
koldioxidrelaterade skatter på sektorer eller 
delsektorer som bedöms vara utsatta för en 
betydande risk för koldioxidläckage enligt 
artikel 10a.13 i direktiv 2003/87/EG. Det 
är därför lämpligt att tillhandahålla 
motsvarande övergångsåtgärder som dock 
även bör säkerställa att den 
koldioxidrelaterade beskattningens 
miljöeffektivitet bibehålls.



PE475.931v01-00 40/141 AM\883480SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 71
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Vid varje omstrukturering av 
energibeskattningen måste det 
säkerställas att sektorer som inte omfattas 
av systemet för handel med utsläppsrätter 
inte missgynnas jämfört med sektorer som 
faktiskt omfattas av detta system.  

Or. de

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

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Enligt artikel 5 i direktiv 2003/96/EG 
är det i vissa fall tillåtet att tillämpa 
differentierade skattesatser. För att 
säkerställa en enhetlig koldioxidprissignal 
bör dock medlemsstaternas möjligheter att 
differentiera de nationella skattesatserna 
begränsas till skatterna på allmän 
energiförbrukning. Dessutom gäller att 
möjligheten att tillämpa en lägre skattenivå 
på motorbränslen för taxibilar inte längre 
är förenligt med målet för politiken om att 
främja alternativa bränslen och 
energibärare och användningen av renare 
fordon i stadstransporter, och därför bör 
denna möjlighet avskaffas.

(15) Enligt artikel 5 i direktiv 2003/96/EG 
är det i vissa fall tillåtet att tillämpa 
differentierade skattesatser. Dessutom är 
möjligheten att tillämpa en lägre skattenivå 
på motorbränslen för taxibilar inte längre 
förenlig med målet för politiken om att 
främja alternativa bränslen och 
energibärare och användningen av renare 
fordon i stadstransporter, och därför bör 
denna möjlighet avskaffas.

Or. en
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Ändringsförslag 73
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Enligt artikel 5 i direktiv 2003/96/EG 
är det i vissa fall tillåtet att tillämpa 
differentierade skattesatser. För att 
säkerställa en enhetlig koldioxidprissignal 
bör dock medlemsstaternas möjligheter att 
differentiera de nationella skattesatserna 
begränsas till skatterna på allmän 
energiförbrukning. Dessutom gäller att 
möjligheten att tillämpa en lägre skattenivå 
på motorbränslen för taxibilar inte längre 
är förenligt med målet för politiken om att 
främja alternativa bränslen och 
energibärare och användningen av renare 
fordon i stadstransporter, och därför bör 
denna möjlighet avskaffas.

(15) Enligt artikel 5 i direktiv 2003/96/EG 
är det i vissa fall tillåtet att tillämpa 
differentierade skattesatser. För att 
säkerställa en enhetlig koldioxidprissignal 
bör dock medlemsstaternas möjligheter att 
differentiera de nationella skattesatserna 
begränsas till skatterna på allmän 
energiförbrukning. Dessutom gäller att 
möjligheten att tillämpa en lägre skattenivå 
på oljebaserade motorbränslen för taxibilar 
inte längre är förenligt med målet för 
politiken om att främja alternativa bränslen 
och energibärare och användningen av 
renare fordon i stadstransporter, och därför 
bör denna möjlighet avskaffas.

Or. en

Motivering

Naturgas/biometan är alternativet till oljebaserade bränslen då den genererar unikt låga 
utsläpp av giftiga eller cancerframkallande ämnen, nästan inga utsläpp av partiklar, inga 
utsläpp av reaktiva kolväten, minskade NOx-utsläpp samt minskad ljudnivå, vilket gör den till 
idealiskt motorbränsle i stadsmiljö. Enligt rapporten av den 25 januari 2011 från 
expertgruppen för framtida transportbränslen bör metan främjas som ett huvudsakligt 
alternativt bränsle för stadstransporter.

Ändringsförslag 74
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Eftersom införandet av el- och 
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hybridfordon är avgörande för att minska 
beroendet av icke-förnybara bränslen i 
transportsektorn, bör medlemsstaterna 
under en begränsad period ha möjlighet 
att tillämpa ett undantag eller en nedsatt 
skattenivå för elektricitet som används för 
att ladda sådana fordon.

Or. en

Motivering

Elektrifiering är en viktig faktor för att göra transportsektorn mer hållbar.  Eftersom den 
totala utsläppseffekten av dessa fordon nära hänger samman med renheten hos den använda 
elen, är sådana fordon inte nödvändigtvis särskilt miljövänliga i alla medlemsstater på kort 
sikt. På lång sikt öppnar dock denna mycket effektiva teknik upp möjligheterna för att skapa 
verkligt hållbara transportsystem. 

Ändringsförslag 75
Rovana Plumb

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Undantag eller avdrag till förmån för 
hushåll och välgörenhetsorganisationer kan
utgöra del av de sociala åtgärder som 
medlemsstaterna definierar. Möjligheten 
att tillämpa sådana undantag eller avdrag 
bör, med hänvisning till lika behandling av 
energikällor, utökas till alla 
energiprodukter som används för 
uppvärmning och elektricitet. För att 
säkerställa att deras inverkan på den inre 
marknaden förblir begränsad bör dessa 
undantag och avdrag endast tillämpas på 
icke-yrkesmässig verksamhet.

(17) Undantag eller avdrag till förmån för 
hushåll och välgörenhetsorganisationer bör
utgöra del av gedigna och omfattande
sociala åtgärder som medlemsstaterna 
definierar. Möjligheten att tillämpa sådana 
undantag eller avdrag bör, med hänvisning 
till lika behandling av energikällor, utökas 
till alla energiprodukter som används för 
uppvärmning och elektricitet. För att 
säkerställa att deras inverkan på den inre 
marknaden förblir begränsad bör dessa 
undantag och avdrag endast tillämpas på 
icke-yrkesmässig verksamhet.

Or. en

Motivering

Den sociala aspekten är avgörande när man hanterar lagstiftning för energisektorn. Det bör 
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klart och tydligt betonas att medlemsstaterna i samband med direktiven är ansvariga för att 
vidta åtgärder för att stödja hushåll som lever i energifattigdom eller riskerar detta.

Ändringsförslag 76
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Undantag eller avdrag till förmån för 
hushåll och välgörenhetsorganisationer kan
utgöra del av de sociala åtgärder som 
medlemsstaterna definierar. Möjligheten 
att tillämpa sådana undantag eller avdrag 
bör, med hänvisning till lika behandling 
av energikällor, utökas till alla 
energiprodukter som används för 
uppvärmning och elektricitet. För att 
säkerställa att deras inverkan på den inre 
marknaden förblir begränsad bör dessa 
undantag och avdrag endast tillämpas på 
icke-yrkesmässig verksamhet.

(17) Undantag eller avdrag till förmån för 
hushåll och välgörenhetsorganisationer
förhindrar att korrekta prissignaler ges. I 
syfte att uppnå högre energieffektivitet 
och större utsläppsminskningar är dessa 
undantag, efter en övergångsperiod, inte 
önskvärda. Medlemsstaterna bör efter att 
ha gett denna prissignal stödja 
låginkomsthushåll och 
välgörenhetsorganisationer av sociala 
skäl. Högre energikostnader för denna 
målgrupp kan kompenseras med 
kompletterande sociala åtgärder.

Or. nl

Ändringsförslag 77
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Undantag eller avdrag till förmån för 
hushåll och välgörenhetsorganisationer kan 
utgöra del av de sociala åtgärder som
medlemsstaterna definierar. Möjligheten 
att tillämpa sådana undantag eller avdrag 
bör, med hänvisning till lika behandling 
av energikällor, utökas till alla 
energiprodukter som används för

(17) Undantag eller avdrag till förmån för 
hushåll och välgörenhetsorganisationer
skulle innebära att man går miste om ett 
viktigt incitament för att minska 
energiräkningarna och 
energianvändningen. De inkomster som 
man erhåller genom energibeskattning 
bör användas till att hjälpa 
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uppvärmning och elektricitet. För att
säkerställa att deras inverkan på den inre 
marknaden förblir begränsad bör dessa 
undantag och avdrag endast tillämpas på 
icke-yrkesmässig verksamhet.

låginkomsttagare som är särskilt sårbara 
samt till att renovera offentligt 
subventionerade bostäder eller bostäder 
för personer som lever i energifattigdom. I 
vissa medlemsstater kompenseras redan 
högre uppvärmningskostnader med högre 
socialbidrag eller ytterligare sociala
åtgärder. Medlemsstaterna bör bli skyldiga 
att rapportera tillbaka till kommissionen 
om de åtgärder som de vidtar för att
skydda låginkomsttagare.

Or. en

Motivering

Att undanta alla hushåll skulle försvaga incitamenten för energibesparingar och också skapa 
negativa incitament för att utveckla effektivare fjärrvärmelösningar, och därmed snedvrida 
EU:s system för handel med utsläppsrätter. Inkomster som fås genom energiskatter bör 
användas för att stödja svagare grupper i samhället och stödja energibesparingsåtgärder.

Ändringsförslag 78
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Undantag eller avdrag till förmån för 
hushåll och välgörenhetsorganisationer kan 
utgöra del av de sociala åtgärder som 
medlemsstaterna definierar. Möjligheten 
att tillämpa sådana undantag eller avdrag 
bör, med hänvisning till lika behandling 
av energikällor, utökas till alla 
energiprodukter som används för 
uppvärmning och elektricitet. För att 
säkerställa att deras inverkan på den inre 
marknaden förblir begränsad bör dessa 
undantag och avdrag endast tillämpas på 
icke-yrkesmässig verksamhet.

(17) För att kunna fastställa de rätta 
incitamenten för investeringar i 
energibesparingar och bättre 
energieffektivitet bör möjligheten i 
artikel 15 att tillämpa undantag eller 
avdrag för hushåll och 
välgörenhetsorganisationer avskaffas efter 
en lång utfasningsperiod. I medlemsstater 
där detta påverkar energipriserna bör 
låginkomsthushåll och 
välgörenhetsorganisationer kompenseras 
med gedigna och omfattande sociala 
åtgärder.

Or. en
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Motivering

Undantaget i dess nuvarande form – utan att lägga till eldningsolja – bör på lång sikt 
avskaffas för att stärka incitamenten för energibesparingar och energieffektivitet. Samtidigt 
bör låginkomsthushåll och välgörenhetsorganisationer kompenseras via sociala åtgärder. 
När undantaget tillämpas reduceras pristrycket, vilket skapar klart negativa incitament för till 
exempel renovering av byggnader och fjärrvärme, och därmed görs hushållen för passiva när 
det gäller att begränsa sin energiförbrukning.

Ändringsförslag 79
Leonardo Domenici

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) I fråga om gasol (LPG) och naturgas 
som används som drivmedel är det inte 
längre berättigat med fördelar i form av 
lägre minimiskattenivå för allmän 
energiförbrukning eller möjligheten att 
undanta dessa energiprodukter från 
beskattning, särskilt mot bakgrund av 
behovet att öka marknadsandelarna för 
förnybara energikällor, och därför bör 
dessa fördelar avskaffas på medellång 
sikt.

utgår

Or. it

Motivering

Den automatiska kopplingen mellan en högre beskattning av gasol och metan för 
motorbränsleanvändning och ökade marknadsandelar för förnybara energikällor är föga 
motiverad ur teknisk eller marknadsmässig synvinkel. Även i de medlemsstater där det finns 
en stark tradition av att använda gas som motorbränsle växer användningen av biobränslen 
stadigt i enlighet med de krav som fastslagits i direktivet om främjande av energi från 
förnybara källor (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG).

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

Förslag till direktiv
Skäl 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) I fråga om gasol (LPG) och naturgas 
som används som drivmedel är det inte 
längre berättigat med fördelar i form av 
lägre minimiskattenivå för allmän 
energiförbrukning eller möjligheten att 
undanta dessa energiprodukter från 
beskattning, särskilt mot bakgrund av 
behovet att öka marknadsandelarna för 
förnybara energikällor, och därför bör 
dessa fördelar avskaffas på medellång 
sikt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 81
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) I fråga om gasol (LPG) och naturgas
som används som drivmedel är det inte 
längre berättigat med fördelar i form av 
lägre minimiskattenivå för allmän 
energiförbrukning eller möjligheten att 
undanta dessa energiprodukter från 
beskattning, särskilt mot bakgrund av 
behovet att öka marknadsandelarna för 
förnybara energikällor, och därför bör 
dessa fördelar avskaffas på medellång sikt.

(18) I fråga om gasol (LPG) som används 
som motorbränsle är det inte längre 
berättigat med fördelar i form av lägre 
minimiskattenivå för allmän 
energiförbrukning eller möjligheten att 
undanta denna energiprodukt från 
beskattning, särskilt mot bakgrund av 
behovet att öka marknadsandelarna för 
förnybara energikällor, och därför bör 
dessa fördelar avskaffas på medellång sikt.
I fråga om naturgas och biometan som 
används som motorbränsle bör fördelar i 
form av lägre minimiskattenivå för 
allmän energiförbrukning eller 
möjligheten att undanta denna 
energiprodukt från beskattning endast 
avskaffas efter en bedömning före 2023 
av genomförandet av detta direktiv när det 
gäller skattenivån för naturgas för 
vägtransporter. Denna bedömning bör 
bland annat omfatta framstegen med att 
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tillgängliggöra naturgas och biometan, 
tankstationsnätverkets tillväxt i unionen, 
naturgasfordonens marknadsandel i 
unionen, innovationen och den tekniska 
utvecklingen när det gäller biometan som 
transportbränsle och minimiskattenivåns 
reala värde.

Or. en

Motivering

Utvecklingen av biometan är kopplad till utvecklingen av naturgasfordon och följaktligen till 
en fördelaktig skattebehandling som främjar utvecklingen av metantankningsinfrastruktur. 
Metan är det tillgängliga alternativet till oljebaserade bränslen, och genererar mycket låga 
utsläpp av icke-metankolväten, partiklar och NOx, vilket förbättrar luftkvaliteten i städerna 
och minskar ljudnivån och koldioxidutsläppen. En översynsklausul är det rätta 
lagstiftningsinstrumentet för att bedöma behovet av att behålla en fördelaktig 
skattebehandling av alternativa bränslen.

Ändringsförslag 82
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) I fråga om gasol (LPG) och naturgas 
som används som drivmedel är det inte
längre berättigat med fördelar i form av 
lägre minimiskattenivå för allmän 
energiförbrukning eller möjligheten att 
undanta dessa energiprodukter från 
beskattning, särskilt mot bakgrund av 
behovet att öka marknadsandelarna för 
förnybara energikällor, och därför bör 
dessa fördelar avskaffas på medellång sikt.

(18) I fråga om gasol (LPG) och naturgas 
som används som drivmedel är det inte 
berättigat på lång sikt med fördelar i form 
av lägre minimiskattenivå för allmän 
energiförbrukning eller med en möjlighet
att undanta dessa energiprodukter från 
beskattning, och därför bör dessa fördelar 
avskaffas. Eftersom dessa bränslen har en 
mindre skadlig miljöpåverkan än andra 
fossila bränslen och eftersom deras 
distributionsinfrastruktur skulle kunna 
gynna införandet av förnybara alternativ, 
bör fördelarna fasas ut gradvis.

Or. en
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Motivering

Även om gasol och naturgas inte är hållbara energilösningar är de acceptabla delar i 
energimixen i ett medellångt perspektiv. De genererar inte bara lägre koldioxid- och NOx-
utsläpp än andra fossila bränslen. Deras infrastruktur skulle också – särskilt när det gäller 
naturgas – främja införandet av förnybara alternativ. Skattenedsättningar upp till 50 procent 
bör därför vara tillåtna fram till 2028 men endast så länge uppbyggnadsfasen med låga 
marknadsandelar fortgår.  

Ändringsförslag 83
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) I fråga om gasol (LPG) och naturgas 
som används som drivmedel är det inte 
längre berättigat med fördelar i form av 
lägre minimiskattenivå för allmän 
energiförbrukning eller möjligheten att 
undanta dessa energiprodukter från 
beskattning, särskilt mot bakgrund av 
behovet att öka marknadsandelarna för 
förnybara energikällor, och därför bör 
dessa fördelar avskaffas på medellång sikt.

(18) I fråga om gasol (LPG) och naturgas 
som används som drivmedel är det inte 
längre berättigat med fördelar i form av 
lägre minimiskattenivå för allmän 
energiförbrukning eller möjligheten att 
undanta dessa energiprodukter från
beskattning, särskilt mot bakgrund av 
behovet att öka marknadsandelarna för 
förnybara energikällor, och därför bör 
dessa fördelar avskaffas gradvis.

Or. en

Ändringsförslag 84
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Detta direktiv syftar till att uppnå de 
övergripande målen för unionens energi-
och miljöpolitik. Genom att i direktiv 
2008/101/EG ta med luftfartssektorn i 
unionens system för handel med 
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utsläppsrätter återspeglas ambitionen att 
minska växthusgasutsläppen från denna 
sektor. Om inget internationellt avtal som 
bland sina mål för utsläppsminskning 
omfattar internationella sjöfartsutsläpp 
ingåtts före den 31 december 2011 åtar sig 
kommissionen att lägga fram åtgärder för 
att inbegripa sådana utsläpp i unionens 
åtagande för att minska växthusgaserna. 
För att medlemsstaterna ska kunna 
beskatta de energiprodukter som används 
inom luft- och sjöfartsverksamhet på 
samma sätt som andra energiprodukter 
för transporter är det mycket viktigt att 
skapa lika villkor för att garantera 
unionens energioberoende och stimulera 
bättre energieffektivitet.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör tillåtas att beskatta energiprodukter för luft- och sjötransporter.

Ändringsförslag 85
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Detta direktiv syftar till att bidra till 
att främja de övergripande målen för 
unionens energi- och klimatpolitik. 
Genom direktiv 2008/101/EG utvidgas 
EU:s system för handel med 
utsläppsrätter till att även omfatta 
luftfartssektorn och därmed förtydligas 
den fasta avsikten att minska 
växthusgasutsläppen från denna sektor. 
Om man senast den 31 december 2011 
inte har ingått något internationellt avtal 
som omfattar internationella 
sjöfartsutsläpp och som innehåller 
ambitiösa mål för utsläppsminskning bör 
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kommissionen lägga fram ett förslag om 
att inbegripa sådana utsläpp i unionens 
åtagande för att minska växthusgaserna. 
Det är av central betydelse för unionens 
energioberoende och ett viktigt incitament 
för ökad energieffektivitet att man 
beskattar de energiprodukter som 
används inom luft- och 
sjöfartsverksamhet på samma sätt som 
andra energiprodukter. Åtgärder måste 
vidtas för att säkerställa att tillämpningen 
av dessa beskattningsåtgärder inte 
behöver betalas av konsumenterna, dvs. 
att kostnaden inte kommer att vältras över 
på dem.

Or. en

Motivering

Förbudet för medlemsstaterna att beskatta de energiprodukter som används för luft- och 
sjöfartsverksamhet är inte berättigat. Eftersom medlemsstaterna inte får beskatta 
energiprodukter som används för luft- och sjöfart kan de inte uppfylla sina åtaganden inom 
EU:s energi- och miljöpolitik på ett kostnadseffektivt sätt.

Ändringsförslag 86
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Enligt direktiv 2003/96/EG får 
medlemsstaterna inte beskatta bränsle som 
används för navigering på gemenskapens 
vatten eller elektricitet som produceras 
ombord på en farkost, även om farkosten 
ligger i en hamn. Dessutom får 
medlemsstaterna utöka dessa 
skattefördelar till inre vattenvägar. I vissa 
hamnar finns det renare alternativ där man 
använder landström, som dock är 
skattepliktig. För att sätta ett första 
incitament för utvecklandet och 
tillämpandet av denna teknik, i väntan på 

(19) Enligt direktiv 2003/96/EG får 
medlemsstaterna inte beskatta bränsle som 
används som för luft- och sjöfart i annat 
än nöjessyften. Denna förbud går stick i 
stäv med unionens övergripande 
miljömål, subsidiaritetsprincipen och 
målet om att inrätta lika spelregler för 
energibeskattning. Det bör därför 
avskaffas. Samtidigt bör medlemsstaterna 
ges möjlighet att på dessa två områden 
tillämpa nedsatt beskattning eller fulla 
undantag när det gäller såväl skatter på 
allmän energiförbrukning som 
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att en mer omfattande ram antas inom 
området, bör medlemsstaterna bevilja 
undantag från energiskatt när det gäller 
användningen av landström i fartyg som 
ligger i en hamn. Detta undantag bör 
tillämpas under en period som är 
tillräckligt lång för att hamnoperatörerna 
inte fråntas incitament att göra de 
nödvändiga investeringarna men som 
samtidigt är tidsbegränsad så att systemets 
underhåll helt eller delvis blir föremål för 
nya beslut när den tiden kommer.

koldioxidrelaterade skatter. Samtidigt som 
bilaterala och multilaterala 
internationella avtal respekteras, liksom 
det faktum att luftfartssektorn kommer, 
och sjöfartssektorn kan komma, att tas 
med i unionens system för handel med 
utsläppsrätter, bör medlemsstaterna vara 
helt fria att utforma 
energiskattestrukturen för luft- och 
sjöfart på ett sätt som de finner lämpligt. 
Denna skattebehandling bör också vara 
tillämplig på inre vattenvägar. I vissa 
hamnar finns det ett rent alternativ där man 
använder landström, som dock är 
skattepliktig. För att sätta ett första 
incitament för utvecklandet och 
tillämpandet av denna teknik, i väntan på 
att en mer omfattande ram antas inom 
området, bör medlemsstaterna bevilja 
undantag från energiskatt när det gäller 
användningen av landström i fartyg som 
ligger i en hamn. Detta undantag bör 
tillämpas under en period som är 
tillräckligt lång för att hamnoperatörerna 
inte fråntas incitament att göra de 
nödvändiga investeringarna men som 
samtidigt är tidsbegränsad så att systemets 
underhåll helt eller delvis blir föremål för 
nya beslut när den tiden kommer.

Or. en

Motivering

Det skulle vara rationellt att göra de obligatoriska skatteundantagen för luft- och 
sjötransporten till valfria undantag. Eftersom de nuvarande förbuden inte följer av 
internationell lagstiftning begränsar de i onödan det nationella handlingsutrymmet på dessa 
områden. Om dessa gjordes om till valfria undantag skulle medlemsstaterna kunna uppfylla 
EU:s klimat- och energiförpliktelser på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Ändringsförslag 87
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Enligt direktiv 2003/96/EG får 
medlemsstaterna inte beskatta bränsle som 
används för navigering på gemenskapens 
vatten eller elektricitet som produceras 
ombord på en farkost, även om farkosten 
ligger i en hamn. Dessutom får 
medlemsstaterna utöka dessa skattefördelar 
till inre vattenvägar. I vissa hamnar finns 
det renare alternativ där man använder 
landström, som dock är skattepliktig. För 
att sätta ett första incitament för 
utvecklandet och tillämpandet av denna 
teknik, i väntan på att en mer omfattande 
ram antas inom området, bör 
medlemsstaterna bevilja undantag från 
energiskatt när det gäller användningen av 
landström i fartyg som ligger i en hamn. 
Detta undantag bör tillämpas under en 
period som är tillräckligt lång för att 
hamnoperatörerna inte fråntas incitament 
att göra de nödvändiga investeringarna 
men som samtidigt är tidsbegränsad så att 
systemets underhåll helt eller delvis blir 
föremål för nya beslut när den tiden 
kommer.

(19) Enligt direktiv 2003/96/EG får 
medlemsstaterna inte beskatta bränsle som 
används för navigering på gemenskapens 
vatten eller elektricitet som produceras 
ombord på en farkost, även om farkosten 
ligger i en hamn. Dessutom får 
medlemsstaterna utöka dessa skattefördelar 
till inre vattenvägar. I vissa hamnar finns 
det renare alternativ där man använder 
landström, som dock är skattepliktig. För 
att sätta ett första incitament för 
utvecklandet och tillämpandet av denna 
teknik, i väntan på att en mer omfattande 
ram antas inom området, bör 
medlemsstaterna bevilja undantag från 
energiskatt när det gäller användningen av 
landström i fartyg som ligger i en hamn.
Detta undantag bör tillämpas på såväl 
havshamnar som inlandshamnar under en 
period som är tillräckligt lång för att 
hamnoperatörerna inte fråntas incitament 
att göra de nödvändiga investeringarna 
men som samtidigt är tidsbegränsad så att 
systemets underhåll helt eller delvis blir 
föremål för nya beslut när den tiden 
kommer.

Or. nl

Ändringsförslag 88
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Enligt artikel 15.3 i 
direktiv 2003/96/EG får medlemsstaterna 
när det gäller jordbruk, trädgårdsodling och 
fiskodling samt skogsbruk utöver de 
bestämmelser som allmänt gäller för 
yrkesanvändning även tillämpa en 

(20) Enligt artikel 15.3 i 
direktiv 2003/96/EG får medlemsstaterna 
när det gäller jordbruk, trädgårdsodling och 
fiskodling samt skogsbruk utöver de 
bestämmelser som allmänt gäller för 
yrkesanvändning även tillämpa en 
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skattenivå ända ner till noll. En 
granskning av detta alternativ visade att 
till den del som gäller skatter på allmän 
energiförbrukning skulle bibehållandet av 
detta alternativ stå i strid med unionens 
bredare politiska mål, utom om det är 
kopplat till en motprestation som 
säkerställer framsteg inom området för 
energieffektivitet. I fråga om 
koldioxidrelaterade skatter bör 
behandlingen av de berörda sektorerna 
anpassas till de bestämmelser som 
tillämpas på industrisektorerna.

skattenivå ända ner till noll.

Or. en

Ändringsförslag 89
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Enligt artikel 15.3 i 
direktiv 2003/96/EG får medlemsstaterna 
när det gäller jordbruk, trädgårdsodling och 
fiskodling samt skogsbruk utöver de 
bestämmelser som allmänt gäller för 
yrkesanvändning även tillämpa en 
skattenivå ända ner till noll. En granskning 
av detta alternativ visade att till den del 
som gäller skatter på allmän 
energiförbrukning skulle bibehållandet av 
detta alternativ stå i strid med unionens 
bredare politiska mål, utom om det är 
kopplat till en motprestation som 
säkerställer framsteg inom området för 
energieffektivitet. I fråga om 
koldioxidrelaterade skatter bör 
behandlingen av de berörda sektorerna 
anpassas till de bestämmelser som 
tillämpas på industrisektorerna.

(20) Enligt artikel 15.3 i 
direktiv 2003/96/EG får medlemsstaterna 
när det gäller jordbruk, trädgårdsodling och 
fiskodling samt skogsbruk utöver de 
bestämmelser som allmänt gäller för 
yrkesanvändning även tillämpa en 
skattenivå ända ner till noll. En granskning 
av detta alternativ visade att till den del 
som gäller skatter på allmän 
energiförbrukning skulle bibehållandet av 
detta alternativ stå i strid med unionens 
bredare politiska mål, utom om det är 
kopplat till en motprestation som 
säkerställer framsteg inom området för 
energieffektivitet. Ökningar av 
energieffektiviteten bör klart och tydligt 
definieras och nogsamt kontrolleras av 
nationella myndigheter.  I fråga om 
koldioxidrelaterade skatter bör 
behandlingen av de berörda sektorerna 
anpassas till de bestämmelser som 
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tillämpas på industrisektorerna.

Or. en

Motivering

Förfarandena för att säkerställa framsteg för energieffektivitet bör göras strikta och 
minutiösa så att faktiska resultat kan uppnås. Skattelättnader bör endast ges på grundval av 
verifierade effektivitetsförbättringar. Klara och fasta nationella ramar behövs på detta 
område.

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

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Enligt artikel 15.3 i 
direktiv 2003/96/EG får medlemsstaterna 
när det gäller jordbruk, trädgårdsodling och 
fiskodling samt skogsbruk utöver de 
bestämmelser som allmänt gäller för 
yrkesanvändning även tillämpa en 
skattenivå ända ner till noll. En granskning 
av detta alternativ visade att till den del 
som gäller skatter på allmän 
energiförbrukning skulle bibehållandet av 
detta alternativ stå i strid med unionens 
bredare politiska mål, utom om det är 
kopplat till en motprestation som 
säkerställer framsteg inom området för 
energieffektivitet. I fråga om 
koldioxidrelaterade skatter bör 
behandlingen av de berörda sektorerna 
anpassas till de bestämmelser som 
tillämpas på industrisektorerna.

(20) Enligt artikel 15.3 i 
direktiv 2003/96/EG får medlemsstaterna 
när det gäller jordbruk, trädgårdsodling och 
fiskodling samt skogsbruk utöver de 
bestämmelser som allmänt gäller för 
yrkesanvändning även tillämpa en 
skattenivå ända ner till noll. En granskning 
av detta alternativ visade att till den del 
som gäller skatter på allmän 
energiförbrukning skulle bibehållandet av 
detta alternativ stå i strid med unionens 
bredare politiska mål, utom om det är 
kopplat till en motprestation som 
säkerställer framsteg inom området för 
energieffektivitet. I fråga om valfria
koldioxidrelaterade skatter bör 
behandlingen av de berörda sektorerna 
anpassas till de bestämmelser som 
tillämpas på industrisektorerna.

Or. en

Ändringsförslag 91
Olle Ludvigsson
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Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) De allmänna bestämmelser som införs 
genom detta direktiv beaktar de särskilda 
egenskaperna hos bränslen som är 
biomassa eller har framställts från 
biomassa och som uppfyller
hållbarhetskriterierna enligt artikel 17 i 
direktiv 2009/28/EG både när det gäller 
bidraget till koldioxidbalansen och det 
lägre energiinnehållet per kvantitativ enhet 
i jämförelse med vissa konkurrerande 
fossila bränslen. Därför bör de 
bestämmelser i direktiv 2003/96/EG enligt 
vilka det är tillåtet med skattemässiga 
avdrag eller undantag för dessa bränslen 
avskaffas på medellång sikt. För den 
mellanliggande perioden bör man 
säkerställa att tillämpningen av dessa 
bestämmelser överensstämmer med de 
allmänna regler som införs genom detta 
direktiv. Biodrivmedel och flytande 
biobränslen enligt definitionen i artikel 
2 h och 2 i i direktiv 2009/28/EG bör 
därför endast få komma ifråga i för 
medlemsstaternas extra skattelättnader om 
de uppfyller hållbarhetskriterierna i 
artikel 17 i detta direktiv.

(21) De allmänna bestämmelser som införs 
genom detta direktiv beaktar de särskilda 
egenskaperna hos bränslen som är 
biomassa eller har framställts från
biomassa och som uppfyller
hållbarhetskriterier både när det gäller 
bidraget till koldioxidbalansen och det 
lägre energiinnehållet per kvantitativ enhet 
i jämförelse med vissa konkurrerande 
fossila bränslen. Hållbarhetskriterierna 
för biodrivmedel och flytande biobränslen 
fastställs i artikel 2 h och 2 i i direktiv 
2009/28/EG och vidare i artikel 17 i det 
direktivet, och kommer att för andra 
biomassaprodukter fastställas efter ett 
förslag från kommissionen. Därför bör de 
bestämmelser i direktiv 2003/96/EG enligt 
vilka det är tillåtet med skattemässiga 
avdrag eller undantag för dessa bränslen 
avskaffas på medellång sikt. För den 
mellanliggande perioden bör man 
säkerställa att tillämpningen av dessa 
bestämmelser överensstämmer med de 
allmänna regler som införs genom detta 
direktiv. Biodrivmedel och flytande 
biobränslen bör därför endast få komma 
ifråga i för medlemsstaternas extra 
skattelättnader om de uppfyller deras 
hållbarhetskriterier. Andra 
biomassaprodukter bör, så snart som 
deras specifika hållbarhetskriterier har 
antagits till följd av kommissionens 
förslag, åtnjuta ytterligare skattefördelar 
endast om dessa nya kriterier är 
uppfyllda.

Or. en

Motivering

Hållbarhetskriterier bör tillämpas inte bara på biodrivmedel och flytande biobränslen utan 
också på biomassabaserade bränslen i fast form. Det skulle inte vara rimligt att konsekvent –
såsom kommissionen föreslår – ge förmånsbehandling för bränslen som är tillverkade av 
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icke-hållbar biomassa i fast form. Eftersom hållbarhetslogiken skiljer sig något mellan fast 
biomassa och biobränslen/flytande biobränslen behöver specifika kriterier för biomassa i fast 
form fastställas och sedan tillämpas dem inom ramen för detta direktiv.

Ändringsförslag 92
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) De allmänna bestämmelser som införs 
genom detta direktiv beaktar de särskilda 
egenskaperna hos bränslen som är 
biomassa eller har framställts från 
biomassa och som uppfyller 
hållbarhetskriterierna enligt artikel 17 i 
direktiv 2009/28/EG både när det gäller 
bidraget till koldioxidbalansen och det 
lägre energiinnehållet per kvantitativ enhet 
i jämförelse med vissa konkurrerande 
fossila bränslen. Därför bör de 
bestämmelser i direktiv 2003/96/EG enligt 
vilka det är tillåtet med skattemässiga 
avdrag eller undantag för dessa bränslen 
avskaffas på medellång sikt. För den 
mellanliggande perioden bör man 
säkerställa att tillämpningen av dessa 
bestämmelser överensstämmer med de 
allmänna regler som införs genom detta 
direktiv. Biodrivmedel och flytande 
biobränslen enligt definitionen i artikel 2 h 
och 2 i i direktiv 2009/28/EG bör därför 
endast få komma ifråga i för 
medlemsstaternas extra skattelättnader om 
de uppfyller hållbarhetskriterierna i artikel 
17 i detta direktiv.

(21) De allmänna bestämmelser som införs 
genom detta direktiv beaktar de särskilda 
egenskaperna hos bränslen som är 
biomassa eller har framställts från 
biomassa och som uppfyller 
hållbarhetskriterierna enligt artikel 17 i 
direktiv 2009/28/EG både när det gäller 
bidraget till koldioxidbalansen och det 
lägre energiinnehållet per kvantitativ enhet 
i jämförelse med vissa konkurrerande 
fossila bränslen. Därför bör de 
bestämmelser i direktiv 2003/96/EG enligt 
vilka det är tillåtet med skattemässiga 
avdrag eller undantag för dessa bränslen 
avskaffas på medellång sikt. För den 
mellanliggande perioden bör man 
säkerställa att tillämpningen av dessa 
bestämmelser överensstämmer med de 
allmänna regler som införs genom detta 
direktiv. Biodrivmedel och flytande 
biobränslen enligt definitionen i artikel 2 h 
och 2 i i direktiv 2009/28/EG bör därför 
endast få komma ifråga i för 
medlemsstaternas extra skattelättnader om 
de uppfyller hållbarhetskriterierna i artikel 
17 i detta direktiv. I enlighet med artikel 
17 i direktiv 2009/28/EG betyder detta att 
skattefördelarna för biodrivmedel och 
flytande biobränslen som ger besparingar 
på minst 35 procent av 
växthusgasutsläppen bara får gälla fram 
till utgången av 2016. Gränsen bör vara 
50 procent från och med 2017 och 
60 procent från och med 2018.
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Or. nl

Ändringsförslag 93
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) De allmänna bestämmelser som införs 
genom detta direktiv beaktar de särskilda 
egenskaperna hos bränslen som är 
biomassa eller har framställts från 
biomassa och som uppfyller 
hållbarhetskriterierna enligt artikel 17 i 
direktiv 2009/28/EG både när det gäller 
bidraget till koldioxidbalansen och det 
lägre energiinnehållet per kvantitativ enhet 
i jämförelse med vissa konkurrerande 
fossila bränslen. Därför bör de 
bestämmelser i direktiv 2003/96/EG enligt 
vilka det är tillåtet med skattemässiga 
avdrag eller undantag för dessa bränslen 
avskaffas på medellång sikt. För den 
mellanliggande perioden bör man 
säkerställa att tillämpningen av dessa 
bestämmelser överensstämmer med de 
allmänna regler som införs genom detta 
direktiv. Biodrivmedel och flytande 
biobränslen enligt definitionen i artikel 2 h 
och 2 i i direktiv 2009/28/EG bör därför 
endast få komma ifråga i för 
medlemsstaternas extra skattelättnader om 
de uppfyller hållbarhetskriterierna i artikel 
17 i detta direktiv.

(21) De allmänna bestämmelser som införs 
genom detta direktiv beaktar de särskilda 
egenskaperna hos bränslen som är 
biomassa eller har framställts från 
biomassa och som uppfyller 
hållbarhetskriterierna enligt artikel 17 i 
direktiv 2009/28/EG både när det gäller 
bidraget till koldioxidbalansen och det 
lägre energiinnehållet per kvantitativ enhet
flytande biobränslen i jämförelse med 
vissa konkurrerande fossila bränslen.
Därför bör de bestämmelser i 
direktiv 2003/96/EG enligt vilka det är 
tillåtet med skattemässiga avdrag eller 
undantag för dessa bränslen avskaffas på 
medellång sikt. För den mellanliggande 
perioden bör man säkerställa att 
tillämpningen av bestämmelserna
överensstämmer med de allmänna regler 
som införs genom detta direktiv.
Biodrivmedel och flytande biobränslen 
enligt definitionen i artikel 2 h och 2 i i 
direktiv 2009/28/EG bör därför endast få 
komma ifråga i för medlemsstaternas extra 
skattelättnader om de uppfyller 
hållbarhetskriterierna i artikel 17 i detta 
direktiv. När det gäller biometan är 
energiinnehållet per kvantitativ enhet 
detsamma som för naturgas. Eftersom 
biometan som tillhandahålls genom 
naturgasnätet ökar de förnybara 
källornas andel kommer biometan att 
undantas från skatt på grund av 
koldioxid- och energiinnehållet, under 
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förutsättning att den produceras i enlighet 
med hållbarhetskriterierna.

Or. en

Motivering

Biometan är en av huvudpelarna för att nå det obligatoriska målet på 10 procent för 
biobränslen år 2020. Det finns inga begränsningar för att blanda naturgas och biometan 
eftersom de har samma molekylära sammansättning. De är de enda tillgängliga alternativen 
med låga utsläpp till oljebaserade bränslen. Biometan måste därför undantas från koldioxid-
och energirelaterad skatt.

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

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) I brist på längre utsträckt 
harmonisering när det gäller bränslen som 
används för yrkesmässig uppvärmning, bör 
medlemsstater med skattenivåer ovanför de 
miniminivåer som föreskrivs inom detta 
område ha möjlighet att fortsätta bevilja 
vissa avdrag. De tillämpliga villkoren bör 
skilja mellan skatter på allmän 
energiförbrukning och 
koldioxidrelaterade skatter eftersom dessa 
två element gäller olika slags syften. 
Dessutom bör det göras klart att 
hänvisningarna till systemet för handel 
med utsläppsrätter enligt artikel 17 i 
direktiv 2003/96/EG inte inbegriper 
unionens system enligt 
direktiv 2003/87/EG.

(22) I brist på längre utsträckt 
harmonisering när det gäller bränslen som 
används för yrkesmässig uppvärmning, bör 
medlemsstater med skattenivåer ovanför de 
miniminivåer som föreskrivs inom detta 
område ha möjlighet att fortsätta bevilja 
vissa avdrag. Dessutom bör det göras klart 
att hänvisningarna till systemet för handel 
med utsläppsrätter enligt artikel 17 i 
direktiv 2003/96/EG inte inbegriper 
unionens system enligt 
direktiv 2003/87/EG.

Or. en

Ändringsförslag 95
Ivo Strejček
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Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Förteckningen över energiprodukter i 
artiklarna 2.1 och 20.1 i 
direktiv 2003/96/EG bör uppdateras för att 
införliva vissa biobränslen, i syfte att 
säkerställa en enhetlig och standardiserad 
behandlig av dessa biobränslen, och 
hänvisning bör göras i artikel 2.5 i 
direktiv 2003/96/EG till den version som 
för närvarande är tillämplig för den 
kombinerade nomenklaturen. Med 
beaktande av den risk för skatteflykt,
skatteundandragande eller skattemissbruk 
som dessa biobränslen representerar bör 
produkter inom KN-nummer 3811 vara 
föremål för bestämmelserna om 
övervakning och flyttning i 
direktiv 2008/118/EG.

(25) Förteckningen över energiprodukter i 
artiklarna 2.1 och 20.1 i 
direktiv 2003/96/EG bör uppdateras för att 
införliva vissa biobränslen, i syfte att
säkerställa en enhetlig och standardiserad 
behandlig av dessa biobränslen, och 
hänvisning bör göras i artikel 2.5 i 
direktiv 2003/96/EG till den version som 
för närvarande är tillämplig för den 
kombinerade nomenklaturen. Med 
beaktande av den risk för skatteflykt,
skattebedrägeri eller skattemissbruk som 
dessa biobränslen representerar bör 
produkter inom KN-nummer 3811 vara 
föremål för bestämmelserna om 
övervakning och flyttning i 
direktiv 2008/118/EG.

Or. en

Ändringsförslag 96
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Skatteflyktsfenomenen 
”tankturism” i yrkesmässig vägtransport 
och ”tankering” i kommersiell luftfart 
snedvrider den inre marknaden och gör 
det ofördelaktigt för enskilda 
medlemsstater att tillämpa högre skatter 
än andra stater.  Ett sätt att hantera dessa 
problem skulle kunna vara att helt eller 
delvis gå över från det nuvarande 
systemet med att beskatta den mängd av 
transportbränslet i fråga som köpts 
nationellt till ett system där dessa 
bränslen beskattas på grundval av de 



PE475.931v01-00 60/141 AM\883480SV.doc

SV

mängder som faktiskt förbrukats inom 
varje medlemsstats territorium.  För att 
skapa en klarare bild av denna alternativa 
lösning bör kommissionen lägga fram en 
rapport om genomförbarheten och de 
förväntade effekterna av en sådan 
omläggning.

Or. en

Motivering

Den nordamerikanska IFTA-modellen visar att dessa problem kan lösas på ett rationellt sätt 
genom att beskatta det bränsle som förbrukats – istället för det som sålts – inom varje 
administrativt områdes territorium (medlemsstat).  Det vore därför klokt att ge kommissionen 
i uppdrag att grundligt undersöka huruvida denna modell i någon form skulle kunna 
användas som grund för ett liknande system inom EU.

Ändringsförslag 97
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(28) Med början vid utgången av 2015 och 
därefter vart femte år bör kommissionen 
rapportera till rådet och 
Europaparlamentet om tillämpningen av 
direktivet, med särskild granskning av 
miniminivån för koldioxidrelaterade skatter 
mot bakgrund av utvecklingen av 
utsläppsrätternas marknadspriser i EU, 
innovation, den tekniska utvecklingen och 
de motiveringar för skattemässiga 
undantag och avdrag som anges i detta 
direktiv, inbegripet bränsle för luft- och 
sjöfart. I rapporten bör också effekterna 
på den europeiska bilindustrins 
industripolitiska prioritering av rena, 
energieffektiva konventionella 
förbränningsmotorer och på 
koldioxidminskningsmålen i 
personbilssektorn undersökas.   
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Förteckningen över sektorer eller 
delsektorer som bedöms vara utsatta för en 
betydande risk för koldioxidläckage ska ses 
över regelbundet, särskilt mot bakgrund av 
eventuella nya rön som finns tillgängliga, 
och de nationella genomförandevillkoren 
måste kontrolleras så att de är klara, 
entydiga och transparenta för alla 
konsumenter. Kommissionen bör 
dessutom före den 1 januari 2016 lägga 
fram ytterligare ett förslag om 
harmonisering och omläggning av 
försäljningsskatter, registreringsskatter 
och årliga innehavsskatter på personbilar 
så att de uteslutande grundas på 
fordonens koldioxidutsläpp.

Or. de

Ändringsförslag 98
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 99
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(28) Med början vid utgången av 2015 och 
därefter vart femte år bör kommissionen 
rapportera till rådet om tillämpningen av 
direktivet, med särskild granskning av 
miniminivån för koldioxidrelaterade skatter 
mot bakgrund av utvecklingen av 
utsläppsrätternas marknadspriser i EU, 
innovation, den tekniska utvecklingen och 
de motiveringar för skattemässiga 
undantag och avdrag som anges i detta 
direktiv. Denna rapport bör innehålla en 
översikt över de nuvarande 
skattebestämmelserna i bilaterala 
luftfartsavtal. Förteckningen över sektorer 
eller delsektorer som bedöms vara utsatta 
för en betydande risk för koldioxidläckage 
ska ses över regelbundet, särskilt mot 
bakgrund av eventuella nya rön som finns 
tillgängliga.

Or. en

Motivering

Genom att föreslå att man ska rapportera om motiveringarna till skattebefrielse för bränsle 
för luft- och sjöfart medger kommissionen underförstått att dessa är problematiska, men 
skjuter dock samtidigt upp lösningen på problemen. Det är dock viktigt att man tar itu med 
frågan nu om EU vill vara trovärdigt när det gäller målet att förvandla sitt transportsystem 
till ett hållbart system. Riktig prissättning är ett nödvändigt förhandsvillkor för att uppnå 
detta mål.

Ändringsförslag 100
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det begränsade antalet sektorer och anläggningar som faktiskt berörs av koldioxidläckage 
motiverar inte en särlagstiftning, men en förteckning bör dock göras. Medlemsstaterna skulle 
med hjälp av statsstöd kunna kompensera för alla fastställda risker för koldioxidläckage hos 
energiintensiva industrier som är föremål för energibeskattning.

Ändringsförslag 101
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Motivering

Med tanke på den snabba tekniska och politiska utvecklingen på detta område måste 
kommissionen rapportera oftare än vart femte år för att detta direktiv ska hållas tillräckligt 
uppdaterat. Rapporterna bör också adresseras till parlamentet. Vid arbetet med att förbättra 
detta direktiv bör problem med andra utsläpp än för koldioxid, till exempel NOx, beaktas 
specifikt. Det är viktigt att man beaktar miljöeffekter i ett större perspektiv av användningen 
av motorbränslen och bränslen för uppvärmning.

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

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Med början vid utgången av 2015 och 
därefter vart femte år bör kommissionen 
rapportera till rådet om tillämpningen av 
direktivet, med särskild granskning av 
miniminivån för koldioxidrelaterade skatter 
mot bakgrund av utvecklingen av 
utsläppsrätternas marknadspriser i EU, 
innovation, den tekniska utvecklingen och 
de motiveringar för skattemässiga 
undantag och avdrag som anges i detta 
direktiv, inbegripet bränsle för luft- och 
sjöfart. Förteckningen över sektorer eller 

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

sektorer eller delsektorer som bedöms vara 
utsatta för en betydande risk för 
koldioxidläckage ska ses över regelbundet, 
särskilt mot bakgrund av eventuella nya 
rön som finns tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 103
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Eftersom syftena med den åtgärd som 
avses, i synnerhet som säkerställandet av 
en väl fungerande inre marknad mot 
bakgrund av de nya kraven inom 
områdena för energi och miljö inte i 
tillräcklig omfattning kan nås av 
medlemsstaterna och därför bättre kan 
nås på unionsnivå, kan unionen anta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen enligt artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 104
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) Kommissionen bör före den 31 
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december 2012 lägga fram ett förslag om 
att i detta direktiv inbegripa en 
minimiskattesats för kärnbränslestavar 
som används för framställning av 
elektricitet och lägga till 
kärnbränslestavar till de energiprodukter 
som anges i detta direktiv. Detta bör inte 
påverka fastställda utfasningsplaner i 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Denna översyn av detta direktiv omfattar inte frågan om kärnbränsle. De externa effekterna i 
samband med användningen av kärnkraft, den potentiella risken i händelse av en 
kärnkraftsolycka och kravet på lika spelregler motiverar att en minimiskattesats för 
kärnbränslestavar tas med i direktivet. Denna minimiskattesats bör motsvara de ekonomiska
fördelar som kärnkraften åtnjuter på grund av ökade elpriser till följd av EU:s system för 
handel med utsläppsrätter.

Ändringsförslag 105
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 31b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31b) Senast sex månader efter 
antagandet av detta direktiv bör 
kommissionen överlämna en rapport till 
rådet och Europaparlamentet om 
förutsättningarna för vissa eller alla 
medlemsstaters övergång till ett system 
där transportbränsle beskattas på 
grundval av det använda bränslet istället 
för, som för närvarande, det tankade 
bränslet. Rapporten bör vid behov åtföljas 
av förslag till ändringar av EU:s 
lagstiftning och innehålla omfattande 
konsekvensbedömningar när det gäller 
skattemässig subsidiaritet, utsläpp av 
växthusgaser, energioberoende och 
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ekonomisk tillväxt.

Or. en

Motivering

För att lösa problemet med bränsleturism är det hög tid att undersöka möjligheten att 
beskatta det använda bränslet i analogi med den nordamerikanska IFTA-modellen.

Ändringsförslag 106
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Direktiv 2003/96/EG bör därför 
ändras i enlighet med detta.

(32) Direktiv 2003/96/EG bör därför vid 
behov ändras efter 2015 med beaktande av 
kommissionens första 
utvärderingsrapport som ska behandla 
medlemsstaterna vederbörligen 
motiverade behov när det gäller 
beskattning av energiprodukter och 
elektricitet.

Or. en

Ändringsförslag 107
Olle Ludvigsson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Energiprodukter och elektricitet ska 
beskattas i medlemsstaterna i 
överensstämmelse med detta direktiv.

1. Genom detta direktiv inrättas en 
gemensam unionsram för 
energiprodukter och elektricitet. I 
direktivet fastställs en rad obligatoriska 
regler som medlemsstaterna ska 
respektera i samband med den nationella 
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beskattningen på dessa områden. I 
direktivet fastställs en definition och en 
referensstruktur för de relevanta 
bränslena, minimiskattenivåer, principer 
för hur skattesatserna ska kopplas till 
varandra och uppdateras, ett system för 
att samordna energibeskattningen med 
EU:s system för handel med 
utsläppsrätter, flera utfasnings- och 
undantagsarrangemang samt 
bestämmelser för hur lagstiftningen 
ytterligare ska utvecklas på detta område.

Or. en

Motivering

En mer detaljerat första punkt med en beskrivning av direktivets syfte och innehåll gör hela 
lagstiftningstexten lättare att läsa och förstå.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska skilja mellan
koldioxidrelaterade skatter och skatter på 
allmän energiförbrukning.

2. Medlemsstaterna får göra åtskillnad
mellan två olika 
beskattningskomponenter: obligatoriska
skatter på allmän energiförbrukning och 
valfria koldioxidrelaterad skatter.

Or. en

Ändringsförslag 109
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
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Direktiv 2003/96/EG
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska skilja mellan 
koldioxidrelaterade skatter och skatter på 
allmän energiförbrukning.

2. Medlemsstaterna ska skilja mellan 
koldioxidrelaterade skatter och skatter på 
allmän energiförbrukning, och samtidigt 
gradvis förskjuta skattebördan mot de 
mindre miljövänliga fossila bränslena.

Or. en

Motivering

Skattebördan bör införas gradvis på fossila bränslen så att medlemsstaterna får tillräckligt 
med till att anpassa sig och förutse förändringar i skatteregelverket för energiprodukter och 
elektricitet.

Ändringsförslag 110
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2003/96/EG 
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De koldioxidrelaterade skatterna ska 
beräknas som ett antal euro per ton 
koldioxidutsläpp, på grundval av de 
emissionsfaktorer som anges i punkt 11 i 
bilaga I till kommissionens 
beslut 2007/589/EG av den 18 juli 2007 
om riktlinjer för övervakning och 
rapportering av utsläpp av växthusgaser i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG. De 
emissionsfaktorer som i beslutet anges för 
biomassa och produkter framställda från 
biomassa ska när det gäller biodrivmedel 
och flytande biobränslen enligt 
definitionen i artikel 2 h och 2 i i direktiv 
2009/28/EG endast gälla i fall där de 

De koldioxidrelaterade skatterna på icke-
biomassabaserade bränslen ska beräknas 
som ett antal euro per ton koldioxidutsläpp, 
på grundval av de emissionsfaktorer som 
anges i punkt 11 i bilaga I till 
kommissionens beslut 2007/589/EG av den 
18 juli 2007 om riktlinjer för övervakning 
och rapportering av utsläpp av 
växthusgaser i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG(*). De 
emissionsfaktorer som i beslutet anges för 
biomassa och produkter framställda från 
biomassa ska endast gälla i fall där de 
berörda produkterna uppfyller 
hållbarhetskriterierna enligt artikel 17 i 
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berörda produkterna uppfyller 
hållbarhetskriterierna enligt artikel 17 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv av 
den 23 april om främjande av 
användningen av energi från förnybara 
energikällor. Om biodrivmedlen och de 
flytande biobränslena inte uppfyller dessa 
kriterier ska medlemsstaterna tillämpa 
emissionsfaktorn för likvärdigt motor- eller 
uppvärmningsbränsle, vars 
minimiskattenivåer definieras i detta 
direktiv.

Europaparlamentets och rådets direktiv av 
den 23 april om främjande av 
användningen av energi från förnybara 
energikällor. Om biodrivmedlen och de 
flytande biobränslena inte uppfyller dessa 
kriterier ska medlemsstaterna tillämpa 
emissionsfaktorn för likvärdigt motor- eller 
uppvärmningsbränsle, vars 
minimiskattenivåer definieras i detta 
direktiv. Detta undantag bör begränsas 
ytterligare i enlighet med bestämmelserna 
i direktiv 2009/28/EG om minskade 
koldioxidutsläpp. Detta skulle betyda att 
undantaget från koldioxidskatt för 
biodrivmedel och flytande biobränslen 
som ger en minskning på minst 
35 procent av växthusgasutsläppen endast 
bör gälla till slutet av 2016. Gränsen bör 
vara 50 procent från och med 2017 och 
60 procent från och med 2018.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska inte hindras från att tillämpa koldioxidrelaterade skatter på 
biomassabaserade bränslen om dessa inte uppfyller hållbarhetskriterierna i 
direktiv 2009/28/EG.

Ändringsförslag 111
Fiona Hall, Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2003/96/EG 
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De koldioxidrelaterade skatterna ska 
beräknas som ett antal euro per ton 
koldioxidutsläpp, på grundval av de 
emissionsfaktorer som anges i punkt 11 i 
bilaga I till kommissionens 
beslut 2007/589/EG av den 18 juli 2007 
om riktlinjer för övervakning och 

De koldioxidrelaterade skatterna på icke-
biomassabaserade bränslen ska beräknas 
som ett antal euro per ton koldioxidutsläpp, 
på grundval av de emissionsfaktorer som 
anges i punkt 11 i bilaga I till 
kommissionens beslut 2007/589/EG av den 
18 juli 2007 om riktlinjer för övervakning 
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rapportering av utsläpp av växthusgaser i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG. De 
emissionsfaktorer som i beslutet anges för 
biomassa och produkter framställda från 
biomassa ska när det gäller biodrivmedel 
och flytande biobränslen enligt 
definitionen i artikel 2 h och 2 i i direktiv 
2009/28/EG endast gälla i fall där de 
berörda produkterna uppfyller 
hållbarhetskriterierna enligt artikel 17 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv av 
den 23 april om främjande av 
användningen av energi från förnybara 
energikällor. Om biodrivmedlen och de 
flytande biobränslena inte uppfyller dessa 
kriterier ska medlemsstaterna tillämpa 
emissionsfaktorn för likvärdigt motor- eller 
uppvärmningsbränsle, vars 
minimiskattenivåer definieras i detta 
direktiv.

och rapportering av utsläpp av 
växthusgaser i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG(*). De 
emissionsfaktorer som i beslutet anges för 
biomassa och produkter framställda från 
biomassa ska endast gälla i fall där de 
berörda produkterna uppfyller 
hållbarhetskriterierna enligt artikel 17 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv av 
den 23 april om främjande av 
användningen av energi från förnybara 
energikällor. Om biodrivmedlen och de 
flytande biobränslena inte uppfyller dessa 
kriterier ska medlemsstaterna tillämpa 
emissionsfaktorn för likvärdigt motor- eller 
uppvärmningsbränsle, vars 
minimiskattenivåer definieras i detta 
direktiv. Detta undantag bör begränsas 
ytterligare i enlighet med bestämmelserna 
i direktiv 2009/28/EG där det föreskrivs 
att undantaget från koldioxidskatt för 
biodrivmedel och flytande biobränslen 
som ger en minskning på minst 
35 procent av växthusgasutsläppen endast 
bör gälla till slutet av 2016. Gränsen bör 
vara 50 procent från och med 2017 och 
60 procent från och med 2018.

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning för EU att inte tillåta medlemsstaterna att tillämpa koldioxidskatter 
på biomassabaserade bränslen. Reglerna om koldioxidskatter bör anpassas till 
hållbarhetskriterierna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande 
av användningen av energi från förnybara energikällor.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De koldioxidrelaterade skatterna ska
beräknas som ett antal euro per ton 
koldioxidutsläpp, på grundval av de 
emissionsfaktorer som anges i punkt 11 i 
bilaga I till kommissionens 
beslut 2007/589/EG av den 18 juli 2007 
om riktlinjer för övervakning och 
rapportering av utsläpp av växthusgaser i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG. De 
emissionsfaktorer som i beslutet anges för 
biomassa och produkter framställda från 
biomassa ska när det gäller biodrivmedel 
och flytande biobränslen enligt 
definitionen i artikel 2 h och 2 i i direktiv 
2009/28/EG endast gälla i fall där de 
berörda produkterna uppfyller 
hållbarhetskriterierna enligt artikel 17 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv av 
den 23 april om främjande av 
användningen av energi från förnybara 
energikällor. Om biodrivmedlen och de 
flytande biobränslena inte uppfyller dessa 
kriterier ska medlemsstaterna tillämpa 
emissionsfaktorn för likvärdigt motor- eller 
uppvärmningsbränsle, vars 
minimiskattenivåer definieras i detta 
direktiv.

Om en valfri koldioxidrelaterad 
skattekomponent införs ska skatterna 
beräknas som ett antal euro per ton 
koldioxidutsläpp, på grundval av de 
emissionsfaktorer som anges i punkt 11 i 
bilaga I till kommissionens 
beslut 2007/589/EG av den 18 juli 2007 
om riktlinjer för övervakning och 
rapportering av utsläpp av växthusgaser i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG. De 
emissionsfaktorer som i beslutet anges för 
biomassa och produkter framställda från 
biomassa ska när det gäller biodrivmedel 
och flytande biobränslen enligt 
definitionen i artikel 2 h och 2 i i direktiv 
2009/28/EG endast gälla i fall där de 
berörda produkterna uppfyller 
hållbarhetskriterierna enligt artikel 17 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv av 
den 23 april om främjande av 
användningen av energi från förnybara 
energikällor. Om biodrivmedlen och de 
flytande biobränslena inte uppfyller dessa 
kriterier ska medlemsstaterna tillämpa 
emissionsfaktorn för likvärdigt motor- eller 
uppvärmningsbränsle, vars 
minimiskattenivåer definieras i detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 113
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De koldioxidrelaterade skatterna ska De koldioxidrelaterade skatterna ska 
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beräknas som ett antal euro per ton 
koldioxidutsläpp, på grundval av de 
emissionsfaktorer som anges i punkt 11 i 
bilaga I till kommissionens 
beslut 2007/589/EG av den 18 juli 2007 
om riktlinjer för övervakning och 
rapportering av utsläpp av växthusgaser i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG. De 
emissionsfaktorer som i beslutet anges för
biomassa och produkter framställda från 
biomassa ska när det gäller biodrivmedel 
och flytande biobränslen enligt 
definitionen i artikel 2 h och 2 i i direktiv 
2009/28/EG endast gälla i fall där de 
berörda produkterna uppfyller 
hållbarhetskriterierna enligt artikel 17 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv av 
den 23 april om främjande av 
användningen av energi från förnybara 
energikällor. Om biodrivmedlen och de 
flytande biobränslena inte uppfyller dessa 
kriterier ska medlemsstaterna tillämpa 
emissionsfaktorn för likvärdigt motor- eller 
uppvärmningsbränsle, vars 
minimiskattenivåer definieras i detta 
direktiv.

beräknas som ett antal euro per ton 
koldioxidutsläpp, på grundval av de 
emissionsfaktorer som anges i punkt 11 i 
bilaga I till kommissionens 
beslut 2007/589/EG av den 18 juli 2007 
om riktlinjer för övervakning och 
rapportering av utsläpp av växthusgaser i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG. De 
emissionsfaktorer som i beslutet anges för 
produkter framställda från biomassa ska 
när det gäller biodrivmedel och flytande 
biobränslen enligt definitionen i artikel 2 h 
och 2 i i direktiv 2009/28/EG endast gälla i 
fall där de berörda produkterna uppfyller 
hållbarhetskriterierna enligt artikel 17 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv av 
den 23 april om främjande av 
användningen av energi från förnybara 
energikällor. Om biodrivmedlen och de 
flytande biobränslena inte uppfyller dessa 
kriterier ska medlemsstaterna tillämpa 
emissionsfaktorn för likvärdigt motor- eller 
uppvärmningsbränsle, vars 
minimiskattenivåer definieras i detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Det finns ännu inga hållbarhetskriterier för fast biomassa.

Ändringsförslag 114
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skatterna på allmän energiförbrukning ska 
beräknas som ett antal euro per gigajoule

Skatterna på allmän energiförbrukning ska 
beräknas som ett antal euro per gigajoule
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(GJ) på grundval av det effektiva 
värmevärdet för energiprodukter och 
elektricitet enligt bilaga II till 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/32/EG om effektiv 
slutanvändning av energi och om 
energitjänster och om upphävande av 
rådets direktiv 93/76/EEG . När det gäller 
biomassaprodukter och produkter 
framställda från biomassa är 
referensvärdena de värden som fastställs i 
bilaga III till direktiv 2009/28/EG. När det 
gäller biodrivmedel och flytande 
biobränslen enligt definitionen i artikel 2 h 
och 2 i i direktiv 2009/28/EG ska 
referensvärdena emellertid endast tillämpas 
om produkterna uppfyller de 
hållbarhetskriterier som anges i artikel 17 i 
detta direktiv. I sådana fall ska de gälla för 
både motor- eller uppvärmningsbränslen. 
Om biodrivmedel och flytande biobränslen 
inte uppfyller dessa kriterier ska 
medlemsstaterna tillämpa referensvärdena 
för likvärdiga motor- eller 
uppvärmningsbränslen, vars 
minimiskattenivåer anges i detta direktiv.

(GJ) på grundval av det effektiva 
värmevärdet för energiprodukter och 
elektricitet enligt bilaga II till 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/32/EG om effektiv 
slutanvändning av energi och om 
energitjänster och om upphävande av 
rådets direktiv 93/76/EEG. När det gäller
produkter framställda från biomassa är 
referensvärdena de värden som fastställs i 
bilaga III till direktiv 2009/28/EG. När det 
gäller biodrivmedel och flytande 
biobränslen enligt definitionen i artikel 2 h 
och 2 i i direktiv 2009/28/EG ska 
referensvärdena emellertid endast tillämpas 
om produkterna uppfyller de 
hållbarhetskriterier som anges i artikel 17 i 
detta direktiv. I sådana fall ska de gälla för 
både motor- eller uppvärmningsbränslen.
Om biodrivmedel och flytande biobränslen 
inte uppfyller dessa kriterier ska 
medlemsstaterna tillämpa referensvärdena 
för likvärdiga motor- eller 
uppvärmningsbränslen, vars 
minimiskattenivåer anges i detta direktiv.

Or. en

Motivering

Det finns ännu inga hållbarhetskriterier för fast biomassa.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om inte annat anges ska detta direktiv 
gälla både koldioxidrelaterade skatter och 
skatter på allmän energiförbrukning.

4. Om inte annat anges ska detta direktiv 
gälla både skatter på allmän 
energiförbrukning och på 
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koldioxidrelaterade skatter om en sådan 
beskattningskomponent har införts av en 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 116
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 1 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Senast ett år efter att detta direktiv 
antagits ska kommissionen lägga fram ett 
förslag om inrättandet av 
hållbarhetskriterier för 
biomassaprodukter som inte är 
biodrivmedel eller flytande biobränslen  
Så snart som förslaget antagits, ska de 
referensvärden för de emissionsfaktorer 
som anges i led 11 i bilaga I till 
kommissionens beslut 2007/589/EG och 
de nettovärmevärden som anges i 
bilaga III till direktiv 2009/28/EG, för 
biomassaprodukter som inte är 
biodrivmedel eller flytande biobränslen, 
endast gälla när produkten i fråga 
uppfyller de nya hållbarhetskriterierna.    
Om sådana biomassaprodukter inte 
uppfyller dessa kriterier ska 
medlemsstaterna tillämpa 
referensvärdena för koldioxidutsläpp och 
nettovärmevärden för motsvarande 
uppvärmnings- eller motorbränsle för 
vilka minimiskattenivåerna fastställs i 
detta direktiv.

Or. en

Motivering

Hållbarhetskriterier bör tillämpas inte bara på biodrivmedel och flytande biobränslen utan 



PE475.931v01-00 76/141 AM\883480SV.doc

SV

också på biomassabaserade bränslen i fast form. Det skulle inte vara rimligt att konsekvent –
såsom kommissionen föreslår – ge förmånsbehandling för bränslen som är tillverkade av icke 
hållbar biomassa i fast form. Eftersom hållbarhetslogiken skiljer sig något mellan fast 
biomassa och biobränslen/flytande biobränslen behöver specifika kriterier för biomassa i fast 
form fastställas och sedan tillämpas dem inom ramen för detta direktiv.

Ändringsförslag 117
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kolväten andra än de som förtecknas i 
punkt 1 och som är avsedda för 
användning, bjuds ut till försäljning eller 
används som bränsle för uppvärmning ska 
beskattas i nivå med skattesatserna för 
likvärdig energiprodukt, beräknade enligt 
artikel 1.2 och 1.3. Detta stycke ska inte 
tillämpas på torv.

Kolväten andra än de som förtecknas i 
punkt 1 och som är avsedda för 
användning, bjuds ut till försäljning eller 
används som bränsle för uppvärmning ska 
beskattas i nivå med skattesatserna för 
likvärdig energiprodukt, beräknade enligt 
artikel 1.2 och 1.3.

Or. en

Motivering

Alla energiprodukter bör behandlas på ett konsekvent sätt.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 2 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Koldioxidrelaterade skatter ska enligt 
artikel 14.1 d i detta direktiv tillämpas på 
användningar av energiprodukter som ger 

Valfria koldioxidrelaterade skatter ska 
enligt artikel 14.1 d i detta direktiv 
tillämpas på användningar av 
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upphov till koldioxidutsläpp från 
anläggningar enligt det som definieras i 
artikel 3 e i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 
2003 om ett system för handel med 
utsläppsrätter för växthusgaser inom 
gemenskapen och om ändring av rådets 
direktiv 96/61/EG, oavsett om dessa 
anläggningar uppnår de tröskelvärden som 
anges i bilaga I till det direktivet eller inte.

energiprodukter som ger upphov till 
koldioxidutsläpp från anläggningar enligt 
det som definieras i artikel 3 e i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 
2003 om ett system för handel med 
utsläppsrätter för växthusgaser inom 
gemenskapen och om ändring av rådets 
direktiv 96/61/EG, oavsett om dessa 
anläggningar uppnår de tröskelvärden som 
anges i bilaga I till det direktivet eller inte.

Or. en

Ändringsförslag 119
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv 2003/96/EC
Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
den direkta och indirekta användningen 
av energiprodukter i anläggningar i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 
oktober 2003 eller den direkta och 
indirekta användningen av 
energiprodukter i anläggningar som 
beskattas genom nationella 
koldioxidminskningsåtgärder, inte blir 
föremål för dubbelbeskattning eller 
dubbelreglering.  

Or. de

Ändringsförslag 120
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
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Direktiv 2003/96/EG
Artikel 3 – punkt 1 – led b – beaktandeled 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Dubbel användning av energiprodukter. – Energiintensiv industri och dubbel 
användning av energiprodukter.

Or. en

Motivering

Det finns skäl att precisera att direktivet inte ska tillämpas på energiintensiv industri så att 
alla områden av den energiintensiva industrin behandlas lika.

Ändringsförslag 121
Werner Langen, Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 3 – led b – beaktandeled 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– för avfall som används som alternativa 
bränslen eller bearbetas termiskt i 
enlighet med artikel 3.15 jämförd med 
bilaga II R1 till Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 
november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv. 

Or. de

Motivering

Energibeskattningen av avfall som bearbetas termiskt, dvs. avfall vars energiinnehåll frigörs 
vid förbränning och utnyttjas på ett vettigt sätt och som på så sätt ersätter fossila bränslen 
och sparar resurser, går stick i stäv med målen om resurseffektivitet och bestämmelserna i 
ramdirektivet om avfall.

Ändringsförslag 122
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led a
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) För koldioxidrelaterad skatt, enligt 
artikel 1.2 andra stycket vid tidpunkten för 
frisläppning för förbrukning.

(a) För valfri koldioxidrelaterad skatt, 
enligt artikel 1.2 andra stycket vid 
tidpunkten för frisläppning för förbrukning.

Or. en

Ändringsförslag 123
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar undantagen, 
differentieringarna och avdragen enligt 
detta direktiv ska medlemsstaterna se till 
att i fall där likadana minimiskattenivåer 
anges i bilaga I i fråga om en viss 
användning, ska likadana skattenivåer 
fastställas för produkter för den 
användningen. Utan att det påverkar 
artikel 15.1 i ska detta gälla från den 
1 januari 2023 för de motorbränslen som 
avses i tabell A i bilaga I.

utgår

I det första stycket ska varje användning 
för vilken en minimiskattenivå fastställs i 
tabellerna A, B och C i bilaga I anses 
vara enkel användning.

Or. de

Ändringsförslag 124
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar undantagen, 
differentieringarna och avdragen enligt 
detta direktiv ska medlemsstaterna se till 
att i fall där likadana minimiskattenivåer 
anges i bilaga I i fråga om en viss 
användning, ska likadana skattenivåer 
fastställas för produkter för den 
användningen. Utan att det påverkar 
artikel 15.1 i ska detta gälla från den 
1 januari 2023 för de motorbränslen som 
avses i tabell A i bilaga I.

utgår

I det första stycket ska varje användning 
för vilken en minimiskattenivå fastställs i 
tabellerna A, B och C i bilaga I anses 
vara enkel användning.

Or. en

Ändringsförslag 125
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar undantagen, 
differentieringarna och avdragen enligt 
detta direktiv ska medlemsstaterna se till 
att i fall där likadana minimiskattenivåer 
anges i bilaga I i fråga om en viss 
användning, ska likadana skattenivåer 
fastställas för produkter för den 
användningen. Utan att det påverkar 
artikel 15.1 i ska detta gälla från den 
1 januari 2023 för de motorbränslen som 

utgår
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avses i tabell A i bilaga I.

Or. de

Ändringsförslag 126
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar undantagen, 
differentieringarna och avdragen enligt 
detta direktiv ska medlemsstaterna se till 
att i fall där likadana minimiskattenivåer 
anges i bilaga I i fråga om en viss 
användning, ska likadana skattenivåer 
fastställas för produkter för den 
användningen. Utan att det påverkar 
artikel 15.1 i ska detta gälla från den 
1 januari 2023 för de motorbränslen som 
avses i tabell A i bilaga I.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 127
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar undantagen, 
differentieringarna och avdragen enligt 
detta direktiv ska medlemsstaterna se till 
att i fall där likadana minimiskattenivåer 
anges i bilaga I i fråga om en viss 
användning, ska likadana skattenivåer 

3. Utan att det påverkar undantagen, 
differentieringarna och avdragen enligt 
detta direktiv ska medlemsstaterna se till 
att i fall där likadana minimiskattenivåer 
anges i bilaga I i fråga om en viss 
användning, ska likadana skattenivåer 
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fastställas för produkter för den 
användningen. Utan att det påverkar 
artikel 15.1 i ska detta gälla från den 
1 januari 2023 för de motorbränslen som 
avses i tabell A i bilaga I.

fastställas för produkter för den 
användningen. Utan att det påverkar 
artikel 15.1 i ska denna skyldighet gälla 
fullt ut från den 1 januari 2028 för de 
motorbränslen som avses i tabell A i 
bilaga I och ska fram till dess införas 
gradvis i två steg:
a) Från och med den 1 januari 2018 ska 
medlemsstaterna garantera att de 
nationella miniminivåerna för ett enskilt 
motorbränsle inte är mer än 20 procent 
lägre än miniminivåerna för andra 
motorbränslen.
b) Från och med den 1 januari 2023 ska 
medlemsstaterna garantera att det 
fastställs likadana nivåer för 
koldioxidrelaterade skatter för alla 
motorbränslen och att den nationella 
minimiskattenivån för allmän 
energiförbrukning för ett enskilt 
motorbränsle inte är mer än 10 procent 
lägre än minimiskattenivån för andra 
motorbränslen.

Or. en

Motivering

Även om principen om bränsleneutralitet är solid och sund skulle en fullständig tillämpning 
av denna princip – genom att öka den relativa skatten på diesel – innebära problem på kort 
sikt för en bilindustri som har byggt en stor del av sin strategi för minskade utsläpp på 
bränsleeffektiva dieselmotorer. Det fastställda brytdatumet för motorbränsle, den 1 januari 
2023, bör därför ersättas av ett gradvis infasningsförfarande som leder till fullständig 
neutralitet 2028. Detta skulle göra det möjligt för biltillverkarna att anpassa sin verksamhet 
på ett rationellt sätt.

Ändringsförslag 128
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar undantagen, 
differentieringarna och avdragen enligt 
detta direktiv ska medlemsstaterna se till 
att i fall där likadana minimiskattenivåer 
anges i bilaga I i fråga om en viss 
användning, ska likadana skattenivåer 
fastställas för produkter för den 
användningen. Utan att det påverkar 
artikel 15.1 i ska detta gälla från den 
1 januari 2023 för de motorbränslen som 
avses i tabell A i bilaga I.

3. Utan att det påverkar undantagen, 
differentieringarna och avdragen enligt 
detta direktiv ska medlemsstaterna se till 
att i fall där likadana minimiskattenivåer 
anges i bilaga I i fråga om en viss 
användning, ska likadana skattenivåer 
fastställas för produkter för den 
användningen. Utan att det påverkar 
artikel 15.1 i ska detta gälla från den 1 
januari 2028 för de motorbränslen som 
avses i tabell A i bilaga I.

Or. nl

Ändringsförslag 129
Rovana Plumb

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar undantagen, 
differentieringarna och avdragen enligt 
detta direktiv ska medlemsstaterna se till 
att i fall där likadana minimiskattenivåer 
anges i bilaga I i fråga om en viss 
användning, ska likadana skattenivåer 
fastställas för produkter för den 
användningen. Utan att det påverkar 
artikel 15.1 i ska detta gälla från den 
1 januari 2023 för de motorbränslen som 
avses i tabell A i bilaga I.

3. Utan att det påverkar undantagen, 
differentieringarna och avdragen enligt 
detta direktiv ska medlemsstaterna se till 
att i fall där likadana minimiskattenivåer 
anges i bilaga I i fråga om en viss 
användning, ska likadana skattenivåer 
fastställas för produkter för den 
användningen. Utan att det påverkar 
artikel 15.1 i ska detta gälla från 1 januari 
2028 för de motorbränslen som avses i 
tabell A i bilaga I.

Or. en

Motivering

Även om principen om bränsleneutralitet är solid och sund skulle en fullständig tillämpning 
av denna princip – genom att öka den relativa skatten på diesel – innebära problem på kort 
sikt för en bilindustri som har byggt en stor del av sin strategi för minskade utsläpp på 
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bränsleeffektiva dieselmotorer. Detta skulle göra det möjligt för biltillverkarna att anpassa 
sin verksamhet på ett rationellt sätt.

Ändringsförslag 130
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar undantagen, 
differentieringarna och avdragen enligt 
detta direktiv ska medlemsstaterna se till 
att i fall där likadana minimiskattenivåer 
anges i bilaga I i fråga om en viss 
användning, ska likadana skattenivåer 
fastställas för produkter för den 
användningen. Utan att det påverkar 
artikel 15.1 i ska detta gälla från den 
1 januari 2023 för de motorbränslen som 
avses i tabell A i bilaga I.

3. Utan att det påverkar undantagen, 
differentieringarna och avdragen enligt 
detta direktiv ska medlemsstaterna se till 
att i fall där likadana minimiskattenivåer 
anges i bilaga I i fråga om en viss 
användning, ska likadana skattenivåer 
fastställas för produkter för den 
användningen. Utan att det påverkar 
artikel 15.1 i ska detta gälla senast från den 
1 januari 2023 för de motorbränslen som 
avses i tabell A i bilaga I.

Or. en

Motivering

Teknikneutralitet är den viktigaste pådrivaren för kostnadseffektivitet när det gäller 
energieffektivitet och minskning av koldioxidutsläppen, och denna princip bör därför 
tillämpas så tidigt som möjligt, samtidigt som hänsyn tas till situationen i respektive 
medlemsstat.

Ändringsförslag 131
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar undantagen, 
differentieringarna och avdragen enligt 
detta direktiv ska medlemsstaterna se till 
att i fall där likadana minimiskattenivåer 
anges i bilaga I i fråga om en viss 
användning, ska likadana skattenivåer
fastställas för produkter för den 
användningen. Utan att det påverkar 
artikel 15.1 i ska detta gälla från den 
1 januari 2023 för de motorbränslen som 
avses i tabell A i bilaga I.

3. Utan att det påverkar undantagen, 
differentieringarna och avdragen enligt 
detta direktiv ska medlemsstaterna se till 
att i fall där likadana minimiskattenivåer 
anges i detta direktiv för antingen fossila 
eller icke-fossila bränslen eller 
energiprodukter inom någon av dessa 
kategorier i fråga om en viss användning, 
ska likadana minimiskattenivåer fastställas 
för produkter i någon av dessa kategorier
för den användningen. Utan att det 
påverkar artikel 15.1 i ska detta gälla från 
den 1 januari 2023 för de motorbränslen 
som avses i tabell A i bilaga I.

Or. en

Motivering

Detta förtydligar att de minimiskattenivåer som fastställs i detta direktiv för fossila och icke-
fossila bränslen ska införlivas som minimiskattenivåer i medlemsstaternas nationella 
lagstiftning.

Ändringsförslag 132
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar undantagen, 
differentieringarna och avdragen enligt 
detta direktiv ska medlemsstaterna se till 
att i fall där likadana minimiskattenivåer 
anges i bilaga I i fråga om en viss 
användning, ska likadana skattenivåer 
fastställas för produkter för den 
användningen. Utan att det påverkar 
artikel 15.1 i ska detta gälla från den 
1 januari 2023 för de motorbränslen som 

3. Utan att det påverkar undantagen, 
differentieringarna och avdragen enligt 
detta direktiv ska medlemsstaterna se till 
att i fall där likadana minimiskattenivåer 
anges i bilaga I i fråga om en viss 
användning, ska likadana skattenivåer 
fastställas för produkter för den 
användningen. Utan att det påverkar 
artikel 15.1 i ska detta gälla från den 1 
januari 2023 för de motorbränslen som 
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avses i tabell A i bilaga I. avses i tabell A i bilaga I. När det gäller 
yrkesmässig trafik ska undantagen i 
artikel 7 tillämpas.

Or. en

Motivering

Vad gäller möjligheten för medlemsstaterna att tillämpa en lägre skattenivå på yrkesmässig 
användning av dieselbrännolja än på icke-yrkesmässig användning, bör denna bestämmelse 
gälla även i fortsättningen, eftersom den yrkesmässiga trafiken ännu inte kan erbjudas något 
alternativt bränsle.

Ändringsförslag 133
Gianluca Susta

Förslag till direktiv
Artikel 1 – – led 4 – led b
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oavsett ovanstående, och i väntan på den 
utvärdering som kommissionen ska lägga 
fram för rådet och Europaparlamentet 
före 2023 av genomförandet av 
bestämmelserna i detta direktiv, får 
medlemsstaterna från varje ökning av 
miniminivåerna för beskattning av 
motorbränsle i enlighet med bilaga I, 
tabell A, undanta bränslen såsom metan 
och biometan, med hänsyn till bland 
annat energi-, industri- eller 
miljöpolitiska mål.

Or. it

Ändringsförslag 134
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
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Direktiv 2003/96/EG
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I det första stycket ska varje användning 
för vilken en minimiskattenivå fastställs i 
tabellerna A, B och C i bilaga I anses 
vara enkel användning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 135
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fråga om naturgas och biometan som 
motorbränsle bör högre 
minimiskattenivåer för allmän 
energiförbrukning endast tillämpas efter 
en bedömning senast 2023 av 
genomförandet av bestämmelserna i detta 
direktiv när det gäller skattenivån för 
naturgas för vägtransporter. Rapporten 
ska bland annat omfatta framstegen med 
att tillgängliggöra naturgas och biometan, 
tankstationsnätverkets tillväxt i Europa, 
naturgasfordonens marknadsandel i 
unionen, innovationen och den tekniska 
utvecklingen när det gäller biometan som 
transportbränsle och minimiskattenivåns 
reella värde.

Or. en

Motivering

Naturgas och biometan kan användas i befintliga förbränningsmotorer utan några 
begränsningar vad gäller blandning eftersom de har samma molekylära sammansättning. 
Utvecklingen av biometan är kopplad till utvecklingen av naturgasfordon och följaktligen till 
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en fördelaktig skattebehandling som främjar utvecklingen av metantankningsinfrastruktur. 
Metan är det tillgängliga alternativet till oljebaserade bränslen, och genererar mycket låga 
utsläpp av icke-metankolväten, partiklar och NOx, vilket förbättrar luftkvaliteten i städerna 
och betydligt minskar ljudnivån och koldioxidutsläppen.

Ändringsförslag 136
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De miniminivåer för skatt på allmän 
energiförbrukning som fastställs i detta 
direktiv ska antas vart tredje år med 
början från den 1 juli 2016 i syfte att 
beakta förändringarna i det 
harmoniserade konsumentprisindex som 
publiceras av Eurostat, med uteslutning 
av energi och oförädlade livsmedel. 
Kommissionen ska publicera de antagna 
minimiskattenivåerna i Europeiska 
unionens officiella tidning.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 137
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De miniminivåer för skatt på allmän 
energiförbrukning som fastställs i detta 
direktiv ska antas vart tredje år med 
början från den 1 juli 2016 i syfte att 
beakta förändringarna i det 

utgår
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harmoniserade konsumentprisindex som 
publiceras av Eurostat, med uteslutning 
av energi och oförädlade livsmedel. 
Kommissionen ska publicera de antagna 
minimiskattenivåerna i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Or. en

Ändringsförslag 138
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De miniminivåer för skatt på allmän 
energiförbrukning som fastställs i detta 
direktiv ska antas vart tredje år med 
början från den 1 juli 2016 i syfte att 
beakta förändringarna i det 
harmoniserade konsumentprisindex som 
publiceras av Eurostat, med uteslutning 
av energi och oförädlade livsmedel. 
Kommissionen ska publicera de antagna 
minimiskattenivåerna i Europeiska 
unionens officiella tidning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 139
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De miniminivåer för skatt på allmän 4. De miniminivåer för skatt på allmän 
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energiförbrukning som fastställs i detta 
direktiv ska antas vart tredje år med början 
från den 1 juli 2016 i syfte att beakta 
förändringarna i det harmoniserade 
konsumentprisindex som publiceras av 
Eurostat, med uteslutning av energi och 
oförädlade livsmedel. Kommissionen ska 
publicera de antagna 
minimiskattenivåerna i Europeiska 
unionens officiella tidning.

energiförbrukning som fastställs i detta 
direktiv ska antas vart tredje år med början 
från den 1 juli 2016 i syfte att beakta 
förändringarna i det harmoniserade 
konsumentprisindex som publiceras av 
Eurostat, med uteslutning av energi och 
oförädlade livsmedel.

Or. en

Motivering

Denna text bör flyttas och kompletteras för att den ska stämma överens med andra ändringar 
som föreslagits av denna punkt.

Ändringsförslag 140
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Artikel 1 – – led 4 – led b
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De miniminivåer för skatt på allmän 
energiförbrukning som fastställs i detta 
direktiv ska antas vart tredje år med början 
från den 1 juli 2016 i syfte att beakta 
förändringarna i det harmoniserade 
konsumentprisindex som publiceras av 
Eurostat, med uteslutning av energi och 
oförädlade livsmedel. Kommissionen ska 
publicera de antagna minimiskattenivåerna 
i Europeiska unionens officiella tidning.

4. De miniminivåer för skatt på allmän 
energiförbrukning som fastställs i detta 
direktiv ska antas vart femte år genom ett 
beslut från rådet baserat på 
kommissionens rekommendationer samt 
ett ordentligt samråd med parlamentet och 
berörda intressenter i syfte att beakta 
förändringarna i det harmoniserade 
konsumentprisindex som publiceras av 
Eurostat, med uteslutning av energi och 
oförädlade livsmedel. Kommissionen ska 
publicera de antagna justerade 
minimiskattenivåerna i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Or. en
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Motivering

Vart femte år ska en regelbunden översyn göras av miniminivåerna för skatt på allmän 
energiförbrukning, vilket innebär en gång per mandatperiod för Europaparlamentet.

Ändringsförslag 141
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De miniminivåer för skatt på allmän 
energiförbrukning som fastställs i detta 
direktiv ska antas vart tredje år med början 
från den 1 juli 2016 i syfte att beakta 
förändringarna i det harmoniserade 
konsumentprisindex som publiceras av 
Eurostat, med uteslutning av energi och 
oförädlade livsmedel. Kommissionen ska 
publicera de antagna minimiskattenivåerna 
i Europeiska unionens officiella tidning.

4. De miniminivåer för skatt på allmän 
energiförbrukning som fastställs i detta 
direktiv ska antas vart sjätte år med början 
från den 1 juli 2016 i syfte att beakta 
förändringarna i det harmoniserade 
konsumentprisindex som publiceras av 
Eurostat, med uteslutning av energi och 
oförädlade livsmedel. Kommissionen ska 
publicera de antagna minimiskattenivåerna 
i Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

En anpassning av minimiskattenivåerna vart tredje år är en alltför besvärlig process. 
Tidsintervallet bör förlängas.

Ändringsförslag 142
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Miniminivåerna ska antas automatiskt 
genom ökning eller sänkning av 

utgår
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basbeloppet i euro med den procentuella 
ändringen av indexet under de tre 
föregående kalenderåren. Om den 
procentuella ändringen sedan det senaste 
antagandet är mindre än 0,5 procent ska 
inga nya miniminivåer antas.

Or. en

Motivering

Någon automatisk anpassning av minimiskattenivåerna bör inte göras. Varje anpassning bör 
alltid baseras på ett beslut från rådet.

Ändringsförslag 143
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Miniminivåerna ska antas automatiskt 
genom ökning eller sänkning av 
basbeloppet i euro med den procentuella 
ändringen av indexet under de tre 
föregående kalenderåren. Om den 
procentuella ändringen sedan det senaste 
antagandet är mindre än 0,5 procent ska 
inga nya miniminivåer antas.”

utgår

Or. en

Ändringsförslag 144
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den miniminivå för koldioxidrelaterade 
skatter som fastställs i detta direktiv ska 
anpassas vart tredje år, med början från 
den 1 juli 2016, på grundval av den 
högsta av följande två skattesatser:
a) Det aktuella reala värdet för basnivån 
för koldioxid, som beräknas genom en 
ökning eller sänkning av basbeloppet i 
euro med den procentuella ändringen 
under de tre föregående kalenderåren av 
det harmoniserade konsumentprisindex 
som publiceras av Eurostat, med 
undantag för energi och oförädlade 
livsmedel.
b) Det genomsnittliga koldioxidpriset i 
EU:s system för handel med 
utsläppsrätter under de 18 månader som 
föregick anpassningen, beräknat enligt en 
formel som kommissionen uppger utifrån 
den rapport under 2015 som avses i 
artikel 29.
Ingen anpassning ska göras om 
ändringen sedan den senaste 
anpassningen med avseende på 
utvecklingen av dessa två skattesatser 
skulle vara mindre än 0,5 procent.

Or. en

Motivering

Denna mekanism består av två delar. För det första ser den till att minimiskattesatsen för 
koldioxid inte urholkas i reala termer. Eftersom det index som valts uttryckligen utesluter 
energiprodukter undviks inflationsproblem. För det andra skapas jämlika villkor när det 
gäller koldioxidutsläpp mellan energibeskattningen och systemet för handel med 
utsläppsrätter. Minimiskattesatsen i detta direktiv är följdriktigt kopplad till 
koldioxidprissignalen inom ramen för systemet för handel med utsläppsrätter.  En sådan 
mekanism skapar solida, förutsägbara och rättvisa incitament för hanteringen av 
koldioxidutsläpp i alla samhällssektorer.

Ändringsförslag 145
Olle Ludvigsson
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om unionen beslutar att nivåerna för 
växthusgasutsläpp fram till 2020 ska 
minskas med mer än 20 procent jämfört 
med nivåerna 1990, ska kommissionen 
senast tre månader efter att ett sådant 
beslut har fattats lägga fram en rapport 
om de anpassningar i detta direktiv som 
kan rekommenderas för att de nya målen 
ska kunna uppnås. Rådet ska senast 
sex månader efter offentliggörandet av 
rapporten fatta ett beslut om hur basnivån 
för koldioxid ska anpassas till de nya 
omständigheterna.

Or. en

Motivering

Om målen för minskning av växthusgasutsläppen höjs måste detta omedelbart återspeglas i 
detta direktiv genom att basnivån för koldioxid höjs på lämpligt sätt. Det skulle vara orimligt 
att inte låta beskattningen bidra till ansträngningen att uppnå de nya målen.

Ändringsförslag 146
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska offentliggöra de 
antagna miniminivåerna för skatten på 
allmän energiförbrukning och 
koldioxidrelaterade skatter i Europeiska 
unionens officiella tidning.
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Or. en

Motivering

Mindre anpassning som syftar till att anpassa texten till andra ändringar som föreslagits av 
denna punkt.

Ändringsförslag 147
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led b
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 5 – tredje strecksatsen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För följande användningsområden: lokal 
kollektivtrafik (exklusive taxibilar), 
avfallshantering, försvaret och den 
offentliga förvaltningen, personer med 
funktionshinder och ambulanstransporter.

– För följande användningsområden: lokal 
kollektivtrafik (inklusive taxibilar), 
avfallshantering, försvaret och den 
offentliga förvaltningen, personer med 
funktionshinder och ambulanstransporter.

Or. en

Ändringsförslag 148
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led b
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 5 – tredje strecksatsen 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För följande användningsområden: lokal 
kollektivtrafik (exklusive taxibilar), 
avfallshantering, försvaret och den 
offentliga förvaltningen, personer med 
funktionshinder och ambulanstransporter.

– För följande användningsområden: lokal 
kollektivtrafik (exklusive taxibilar som 
drivs med oljebaserade motorbränslen), 
avfallshantering, försvaret och den 
offentliga förvaltningen, personer med 
funktionshinder och ambulanstransporter.

Or. en
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Motivering

Naturgas/biometan är alternativet till oljebaserade bränslen då den genererar unikt låga 
utsläpp av giftiga eller cancerframkallande ämnen, nästan inga utsläpp av partiklar, inga 
utsläpp av reaktiva kolväten, minskade NOx-utsläpp samt minskad ljudnivå, vilket gör den till 
ett idealiskt motorbränsle i stadsmiljö. Enligt rapporten av den 25 januari 2011 från 
expertgruppen för framtida transportbränslen bör metan främjas som ett huvudsakligt 
alternativt bränsle för stadstransporter.

Ändringsförslag 149
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led b
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 5 – tredje strecksatsen 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För följande användningsområden: lokal 
kollektivtrafik (exklusive taxibilar), 
avfallshantering, försvaret och den 
offentliga förvaltningen, personer med 
funktionshinder och ambulanstransporter.

– För följande användningsområden: lokal 
kollektivtrafik (exklusive taxibilar), 
avfallshantering, försvaret och den 
offentliga förvaltningen, personer med 
funktionshinder och ambulanstransporter, 
brandbilar och polisfordon.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna kan tillämpa differentierade skattesatser även för brandbilars och 
polisfordons bränsleförbrukning.

Ändringsförslag 150
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från och med den 1 januari 2013, från 
och med den 1 januari 2015 och från och 

Rådet ska, efter samråd med 
Europaparlamentet och utifrån en 
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med den 1 januari 2018 ska 
minimiskattenivåerna för motorbränsle 
enligt tabell A i bilaga I tillämpas.

rapport och ett förslag från 
kommissionen, enhälligt fatta beslut om
minimiskattenivåerna för motorbränsle.

Or. en

Motivering

Rådet ska enhälligt besluta om minimiskattenivåerna för motorbränsle.

Ändringsförslag 151
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 7 – punkt 2 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får fram till den 
1 januari 2023 differentiera mellan 
yrkesmässig och icke-yrkesmässig 
användning av dieselbrännolja som 
drivmedel, under förutsättning att 
gemenskapens minimiskattenivåer iakttas.
Med dieselbrännolja för yrkesmässig 
användning som används som drivmedel 
avses dieselbrännolja som används som 
drivmedel för följande ändamål:
a) Godstransport som för annans eller 
egen räkning utförs med motorfordon 
eller fordonskombinationer som är 
avsedda uteslutande för godstransport på 
väg och vars totala tillåtna bruttovikt är 
minst 7,5 ton.
b) Passagerartransport, regelbunden eller 
tillfällig, som utförs av motorfordon av 
kategori M2 eller kategori M3, i enlighet 
med rådets direktiv 70/156/EEG av den 
6 februari 1970 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
typgodkännande av motorfordon och 
släpvagnar till dessa fordon.
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Or. nl

Motivering

Möjligheten för medlemsstaterna att tillämpa en lägre skattenivå på yrkesmässig användning 
av dieselbrännolja som motorbränsle bör fasas ut. För att transportföretagen ska få en chans 
att anpassa sig till det nya skattesystemet krävs en övergångsperiod fram till 2023.

Ändringsförslag 152
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De medlemsstater som inför eller har 
infört en avgift för utnyttjande av vissa 
infrastrukturer av tunga godsfordon i 
enlighet med direktiv 2011/76/EU som 
enbart är avsedda för godstransport på 
väg, får tillämpa en nedsatt skattesats för 
den dieselbrännolja som används av dessa 
fordon under förutsättning att 
gemenskapens miniminivåer i enlighet 
med bilaga I tabell A respekteras.

Or. de

Ändringsförslag 153
Antonio Cancian

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
2003/96/EG
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får differentiera mellan 
yrkesmässig och icke-yrkesmässig 
användning av dieselbrännolja som 
drivmedel, under förutsättning att 
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unionens miniminivåer iakttas och att 
skattesatsen för dieselbrännolja för 
yrkesmässig användning som används 
som drivmedel inte är lägre än den 
gällande nationella skattenivån den 1 
januari 2003, utan hinder av de 
eventuella undantag beträffande denna 
användning som fastställs i detta direktiv.

Or. it

Motivering

Det är oundgängligt att medlemsstaterna får fortsätta att tillämpa olika skattesatser för 
dieselbrännolja för yrkesmässig användning.  

Ändringsförslag 154
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får differentiera mellan 
diesel för yrkesmässig användning och 
diesel för icke-yrkesmässig användning.
I detta direktiv avses med 
”dieselbrännolja för yrkesmässig 
användning som används som drivmedel” 
dieselbrännolja som används som 
drivmedel för följande ändamål:
a) Godstransport som för annans eller 
egen räkning utförs av motorfordon eller 
fordonskombinationer som är avsedda 
uteslutande för godstransport på väg.
b) Passagerartransport, regelbunden eller 
tillfällig, som utförs med motorfordon.
Medlemsstaterna ska föreskriva en 
möjlighet för utövare av yrkesmässig 
trafik att ta i bruk ett särskilt 
skattekontosystem.
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Or. en

Motivering

Vad gäller möjligheten för medlemsstaterna att tillämpa en lägre skattenivå på yrkesmässig 
användning av dieselbrännolja än på icke-yrkesmässig användning, bör denna bestämmelse 
gälla även i fortsättningen, eftersom den yrkesmässiga trafiken ännu inte kan erbjudas något 
alternativt bränsle.

Ändringsförslag 155
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från och med den 1 januari 2013, från och 
med den 1 januari 2015 och från och med 
den 1 januari 2018 ska 
minimiskattenivåerna för motorbränsle 
enligt tabell A i bilaga I tillämpas.”

Från och med den 1 januari 2013, från och 
med den 1 januari 2015 och från och med 
den 1 januari 2018 ska 
minimiskattenivåerna för motorbränsle 
enligt tabell A i bilaga I tillämpas.

Medlemsstaterna får differentiera mellan 
yrkesmässig och icke-yrkesmässig 
användning av dieselbrännolja som 
drivmedel, under förutsättning att 
unionens miniminivåer iakttas och att 
skattesatsen för dieselbrännolja för 
yrkesmässig användning som används 
som drivmedel inte är lägre än den 
gällande nationella skattenivån den 
1 januari 2003, utan hinder av de 
eventuella undantag beträffande denna 
användning som fastställs i detta direktiv.
Med ”dieselbrännolja för yrkesmässig 
användning som används som drivmedel” 
avses dieselbrännolja som används som 
drivmedel för följande ändamål:
a) Godstransport som för annans eller 
egen räkning utförs av motorfordon eller 
fordonskombinationer som är avsedda 
uteslutande för godstransport på väg och 
vars totala tillåtna bruttovikt är minst 
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7,5 ton.
b) Passagerartransport, regelbunden eller 
tillfällig, som utförs av motorfordon av 
kategori M2 eller kategori M3, i enlighet 
med rådets direktiv 70/156/EEG1 av den 
6 februari 1970 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
typgodkännande av motorfordon och 
släpvagnar till dessa fordon.
_________________
1 EUT L 1, 31.8.2007, s. 1.

Or. fi

Motivering

Vid beskattningen av dieselbrännolja måste det även i fortsättningen vara tillåtet att göra 
åtskillnad mellan yrkesmässig och icke-yrkesmässig användning. Den lägre skattesatsen för 
yrkesmässig användning är av stor ekonomisk betydelse, eftersom transportkostnaderna står 
för en stor andel av företagens kostnadsstruktur, särskilt i länder där avstånden är stora.

Ändringsförslag 156
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från och med den 1 januari 2013 ska
minimiskattenivåerna för sådana produkter 
som används som motorbränsle för 
ändamål som anges i punkt 2 i denna 
artikel fastställas i enlighet med tabell B i 
bilaga I.

1. Rådet ska, efter samråd med 
Europaparlamentet och utifrån en 
rapport och ett förslag från 
kommissionen, enhälligt fatta beslut om
minimiskattenivåerna för sådana produkter 
som används som motorbränsle för 
ändamål som anges i punkt 2 i denna 
artikel.

Or. en

Motivering

Rådet ska enhälligt besluta om minimiskattenivåer för produkter som används som 
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motorbränsle.

Ändringsförslag 157
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från och med den 1 januari 2013 ska
minimiskattenivåerna för bränslen för 
uppvärmning fastställas i enlighet med 
tabell C i bilaga I.

Rådet ska, efter samråd med 
Europaparlamentet och utifrån en 
rapport och ett förslag från 
kommissionen, enhälligt fatta beslut om
minimiskattenivåerna för bränslen för 
uppvärmning.

Or. en

Motivering

Rådet ska enhälligt besluta om minimiskattenivåerna för bränslen för uppvärmning.

Ändringsförslag 158
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 9
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från och med den 1 januari 2013 ska
minimiskattenivåerna för elektricitet 
fastställas i enlighet med tabell D i bilaga 
I.

Rådet ska, efter samråd med 
Europaparlamentet och utifrån en 
rapport och ett förslag från 
kommissionen, enhälligt fatta beslut om
minimiskattenivåerna för elektricitet.

Or. en
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Motivering

Rådet ska enhälligt besluta om minimiskattenivåerna för elektricitet.

Ändringsförslag 159
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Artikel 14 ska ändras på följande sätt: (11) Artikel 14 ska ersättas med följande:

a) Punkt 1 ska ändras enligt följande: Artikel 14
(i) Inledningsfrasen ska ersättas med 
följande:

Fram till den 31 december 2020 ska 
medlemsstaterna bevilja skattebefrielse 
för elektricitet som levereras direkt till 
fartyg i hamnar.

”Medlemsstaterna ska, utöver vad som 
följer av de allmänna bestämmelserna i 
rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 
december 2008 om allmänna regler för 
punktskatt och om upphävande av 
direktiv 92/12/EEG(*) om skattebefrielser 
för användning av skattepliktiga 
produkter, och utan att det påverkar 
tillämpningen av unionens andra 
bestämmelser, bevilja skattebefrielse för 
följande användningsområden, på villkor 
som medlemsstaterna ska fastställa i syfte 
att säkerställa en korrekt och lättfattlig 
tillämpning av sådana skattebefrielser och 
i syfte att förhindra varje form av 
skatteflykt, undandragande av skatt eller 
missbruk:
_________
(*) EUT L 9, 14.1.2009, s. 12.”
(ii) I led a ska den andra meningen 
ersättas med följande:
”Medlemsstaterna får dock av 
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miljöpolitiska skäl som är andra än 
minskningen av koldioxidutsläpp beskatta 
dessa produkter utan att iaktta 
bestämmelserna om minimiskattenivåer i 
detta direktiv.”
iii) Följande led ska läggas till som leden 
d och e:
"(d) I fråga om koldioxidrelaterade 
skatter, energiprodukter som används för 
verksamhet som är föremål för och inte 
exkluderad från unionens system i den 
mening som avses i direktiv 2003/87/EG.
Fram till den 31 december 2020, 
elektricitet som levereras direkt till fartyg i 
hamnar.”
(b) Följande punkt ska införas som punkt 
3: 
”3. När det gäller användningar som 
avses i punkt 1 a, utom framställning av 
elektricitet ombord på fartyg, ska 
undantaget endast gälla skatter på allmän 
energiförbrukning.”

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör få beskatta bränsle för luft- och sjöfart samt elektricitet som används 
för elproduktion, men det bör finnas ett tillfälligt undantag för fartyg i hamnar.

Ändringsförslag 160
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11 – led a – led iia (nytt)
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 14 – punkt 1 – led b och c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Leden b och c ska utgå.

Or. en
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Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att avskaffa medlemsstaternas skyldighet att undanta 
bränsle för luft- och sjöfart från beskattning. Detta har en enorm potential för att minska 
utsläppen av växthusgaser. En undersökning som utarbetats för kommissionen kom fram till 
att en harmonisering av bränsleskatter och mervärdesskatter för alla transportsätt (till den 
nivå som för närvarande betalas av privata vägtransporter) gav minskade utsläpp av 
växthusgaser på mer än 10 procent jämfört med nuvarande situation. (”Towards the 
decarbonisation of EU’s transport sector by 2050”, s. xi)

Ändringsförslag 161
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11 – led a – led iia (nytt)
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 14 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Led b ska utgå.

Or. en

Motivering

Det skulle vara rationellt att omvandla de obligatoriska skattemässiga undantagen som avser 
luft- och sjöfartstransporter till valfria undantag. Eftersom de nuvarande förbuden inte 
motiveras av internationell lagstiftning begränsar de i onödan det nationella politiska 
handlingsutrymmet på dessa områden.  En ändring till valfria undantag skulle göra det 
möjligt för medlemsstaterna att uppfylla sina klimat- och energiåtaganden inom ramen för 
EU på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Ändringsförslag 162
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11 – led a – led iib (nytt)
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iib) Led c ska utgå.
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Or. en

Motivering

Det skulle vara rationellt att omvandla de obligatoriska skattemässiga undantagen som avser 
luft- och sjöfartstransporter till valfria undantag. Eftersom de nuvarande förbuden inte 
motiveras av internationell lagstiftning begränsar de i onödan det nationella politiska 
handlingsutrymmet på dessa områden.  En ändring till valfria undantag skulle göra det 
möjligt för medlemsstaterna att uppfylla sina klimat- och energiåtaganden inom ramen för 
EU på ett mer kostnadseffektivt sätt.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11 – led a – led iii
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 14 – punkt 1– led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) I fråga om koldioxidrelaterade skatter, 
energiprodukter som används för 
verksamhet som är föremål för och inte 
exkluderad från unionens system i den 
mening som avses i direktiv 2003/87/EG.

(d) I fråga om valfria koldioxidrelaterade 
skatter, energiprodukter som används för 
verksamhet som är föremål för och inte 
exkluderad från unionens system i den 
mening som avses i direktiv 2003/87/EG.

Or. en

Ändringsförslag 164
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11 – led a – led iii
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 14 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Fram till den 31 december 2020, 
elektricitet som levereras direkt till fartyg i
hamnar.

e) Fram till den 31 december 2023, 
elektricitet som levereras direkt till fartyg i
havs- eller inlandshamnar.

Or. nl
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Ändringsförslag 165
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11 – led a – led iii
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 14 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Fram till den 31 december 2020, 
elektricitet som levereras direkt till fartyg i 
hamnar.

(e) Fram till 31 december 2023, elektricitet 
som levereras direkt till fartyg i hamnar.

Or. en

Motivering

Investeringar i landström är dyra och måste bygga på förutsägbara långsiktiga beräkningar. 
Det föreslagna undantaget till år 2020 är inte tillräckligt i detta avseende och bör därför 
förlängas. 2023 är ett lämpligare år för när denna första undantagsfas ska omvandlas till en 
mer heltäckande ram på detta område.

Ändringsförslag 166
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11 – led a – led iii
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 14 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Fram till den 31 december 2020, 
elektricitet som levereras direkt till fartyg i 
hamnar.

(e) Fram till den 31 december 2020, 
elektricitet som levereras direkt till fartyg i 
havs- eller inlandshamnar.

Or. en

Ändringsförslag 167
Olle Ludvigsson
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11 – led aa (nytt)
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Punkt 2 ska utgå.

Or. en

Motivering

Denna strykning är en logisk konsekvens av de föreslagna strykningarna av leden b och c i 
punkt 1 till denna artikel.

Ändringsförslag 168
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11 – led aa (nytt)
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Punkt 2 ska utgå.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag avskaffar det svårhanterliga förfarandet enligt vilket medlemsstaterna 
måste ingå bilaterala avtal med andra medlemsstater om de vill slippa tillämpa undantagen 
från beskattning av bränsle som används för luft- och sjöfartstransporter inom EU. Ingen 
medlemsstat har någonsin använt detta förfarande. Det verkar vara mycket lämpligare att 
genom detta direktiv låta medlemsstaterna beskatta bränsle.

Ändringsförslag 169
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12
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Direktiv 2003/96/EG
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Följande artikel ska införas som 
artikel 14a:

utgår

”Artikel 14a
1. Fram till den 31 december 202 ska 
medlemsstaterna tillhandahålla ett avdrag 
rörande koldioxidrelaterade skatter i 
fråga om användning av energiprodukter 
vid anläggningar som hör till sektorer 
eller delsektorer som bedöms vara utsatta 
för en betydande risk för 
koldioxidläckage.
2. Skatteavdragets storlek ska motsvara en 
årsmedianförbrukning av 
energiprodukter, uttryckt som gigajoule 
(GJ), vid anläggningen under 
referensperioden, för andra ändamål än 
de som avses i artikel 7, multiplicerad med 
0,00561 och med miniminivån för 
koldioxidrelaterade skatter enligt tabell C 
i bilaga I. Den referensperiod som avses i 
första meningen i detta stycke ska vara 
antingen perioden från den 1 januari 
2005 till den 31 december 2008 eller 
perioden från den 1 januari 2009 till den 
31 december 2010. Skatteavdragets storlek 
ska inte överskrida den 
koldioxidrelaterade skatten på 
användning av energiprodukter vid 
anläggningen under den berörda 
perioden.
3. För anläggningar som inte har varit i 
drift under referensperioden ska 
medlemsstaterna basera skatteavdragets 
nivå på anläggningens installerade 
kapacitet multiplicerad med en 
genomsnittlig kapacitetsfaktor med 
tillämpning av metoden enligt 
kommissionens beslut XXX om 
fastställande av unionsomfattande 
övergångsbestämmelser för harmoniserad 
fri tilldelning enligt artikel 10a i 
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direktiv 2003/87/EG(*). 
4. När en medlemsstat tillämpar en nivå 
för koldioxidrelaterade skatter som 
överskrider minimiskattenivån enligt detta 
direktiv kan medlemsstaten vid 
fastställande av skatteavdragets storlek 
enligt punkt 2 hänvisa till en nivå för 
koldioxidrelaterad skatt upp till den 
nationella nivån.
5. I punkterna 1–4 ska sektorer eller 
delsektorer som bedöms vara utsatta för 
en betydande risk för koldioxidläckage 
anses vara de sektorer som har fastställts 
vara sådana på grundval av artikel 10a.13 
i direktiv 2003/87/EG.
__________________
(*) EUT L”

Or. en

Motivering

Det begränsade antalet sektorer och anläggningar som faktiskt berörs av koldioxidläckage 
motiverar inte denna åtgärd. Medlemsstaterna bör med hjälp av statligt stöd kompensera för 
alla fastställda risker för koldioxidläckage från energiintensiva industrier på grund av 
energibeskattning.

Ändringsförslag 170
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 14a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fram till den 31 december 2020 ska 
medlemsstaterna tillhandahålla ett avdrag 
rörande koldioxidrelaterade skatter i fråga 
om användning av energiprodukter vid 
anläggningar som hör till sektorer eller 
delsektorer som bedöms vara utsatta för en 
betydande risk för koldioxidläckage.

1. Medlemsstaterna ska tillhandahålla ett 
avdrag rörande koldioxidrelaterade skatter 
i fråga om användning av energiprodukter 
vid anläggningar som hör till sektorer eller 
delsektorer som bedöms vara utsatta för en 
betydande risk för koldioxidläckage.
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Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 14a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fram till den 31 december 2020 ska 
medlemsstaterna tillhandahålla ett avdrag 
rörande koldioxidrelaterade skatter i fråga 
om användning av energiprodukter vid 
anläggningar som hör till sektorer eller 
delsektorer som bedöms vara utsatta för en 
betydande risk för koldioxidläckage.

1. Fram till den 31 december 2020 ska 
medlemsstaterna tillhandahålla ett avdrag 
rörande valfria koldioxidrelaterade skatter 
i fråga om användning av energiprodukter 
vid anläggningar som hör till sektorer eller 
delsektorer som bedöms vara utsatta för en 
betydande risk för koldioxidläckage.

Or. en

Ändringsförslag 172
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13 – led a – led -i (nytt)
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 15 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-i) Följande led ska införas:
”(ba) Fram till den 1 januari 2023, 
elektricitet som används för att ladda 
elektriska fordon och hybridfordon som 
används för vägtransporter.”

Or. en

Motivering

Elektrifiering är en viktig del i processen att göra transportsektorn mer hållbar. Eftersom 
dessa fordons totala utsläppseffekter är nära knutna till den använda elektricitetens renhet är 
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dessa fordon inte nödvändigtvis särskilt miljövänliga i alla medlemsstater på kort sikt. På 
längre sikt kan emellertid dessa mycket effektiva tekniker leda till skapandet av verkligt 
hållbara transportsystem.

Ändringsförslag 173
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13 – led a – led -ia (nytt)
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 15 – punkt 1 – led (f)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-ia) Led f ska ersättas med följande:
”(f) Energiprodukter som levereras för 
användning som bränsle för sjöfart och 
sjöfart på inre vattenvägar (inklusive 
fiske) annat än i privata nöjesfartyg samt 
elektricitet som framställs ombord på ett 
fartyg.
I detta direktiv avses med privat 
nöjesfartyg varje fartyg som används av 
dess ägare eller av den fysiska eller 
juridiska person som har nyttjanderätt till 
fartyget antingen via förhyrning eller på 
något annat sätt, för andra än 
kommersiella ändamål och särskilt andra 
ändamål än transport av passagerare eller 
varor eller för tillhandahållande av 
tjänster mot ersättning eller för offentliga 
myndigheters räkning.”

Or. en

Motivering

Det skulle vara rationellt att omvandla de obligatoriska skattemässiga undantagen som avser 
luft- och sjöfartstransporter till valfria undantag. Eftersom de nuvarande förbuden inte 
motiveras av internationell lagstiftning begränsar de i onödan det nationella politiska 
handlingsutrymmet på dessa områden.  En ändring till valfria undantag skulle göra det 
möjligt för medlemsstaterna att uppfylla sina klimat- och energiåtaganden inom ramen för 
EU på ett mer kostnadseffektivt sätt.
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Ändringsförslag 174
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 13 – led a – led -ib (nytt)
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 15 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-ib) Följande led ska införas som led f:
”(fa) Energiprodukter som levereras för 
användning som flygbränsle för annan 
luftfart än privat nöjesflyg.
I detta direktiv avses med privat nöjesflyg 
användning av ett flygplan av dess ägare 
eller av den fysiska eller juridiska person 
som har nyttjanderätt till flygplanet 
antingen via förhyrning eller på annat 
sätt, för andra än kommersiella ändamål 
och särskilt andra ändamål än transport 
av passagerare eller varor eller för 
tillhandahållande av tjänster mot 
ersättning eller för offentliga 
myndigheters räkning.”

Or. en

Motivering

Det skulle vara rationellt att omvandla de obligatoriska skattemässiga undantagen som avser 
luft- och sjöfartstransporter till valfria undantag. Eftersom de nuvarande förbuden inte 
motiveras av internationell lagstiftning begränsar de i onödan det nationella politiska 
handlingsutrymmet på dessa områden.  En ändring till valfria undantag skulle göra det 
möjligt för medlemsstaterna att uppfylla sina klimat- och energiåtaganden inom ramen för 
EU på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Ändringsförslag 175
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13 – led a – led i och led ia (nytt)
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 15 – punkt 1 – leden f, h och i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Leden h och i ska ersättas med 
följande:

i) Leden f och h ska utgå.

ia) Led i  ska ersättas med följande
”(h) Energiprodukter som används som 
bränsle för uppvärmning och elektricitet 
som förbrukas av hushåll och/eller 
organisationer som erkänns som 
välgörenhetsorganisationer av den berörda 
medlemsstaten. När det gäller sådana 
välgörenhetsorganisationer får 
medlemsstaterna begränsa skattebefrielsen 
eller skattenedsättningen till användning 
för icke-yrkesmässig verksamhet. Vid 
blandad förbrukning ska beskattningen 
tillämpas i proportion till varje 
användningstyp. Om en användning är 
obetydlig får den anses vara obefintlig.
(i) Fram till den 31 januari 2023, naturgas 
och gasol som används som drivmedel.”

”(i) Fram till den 31 januari 2023, naturgas 
och gasol som används som drivmedel.”

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör själva kunna fastställa lämpliga skattenivåer för sjö- och luftfart.

Ändringsförslag 176
José Manuel García-Margallo y Marfil

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13 – led a – led (-i) – (nytt)
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 15 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-i) Led e ska ersättas med följande:
”e) Energiprodukter och elektricitet som 
används för person- och godstrafik på 
järnväg, med tunnelbana, med 
spårvagn, med trådbuss och med 
stadsbussar, särskilt sådana som drivs 
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med naturgas”.

Or. es

Ändringsförslag 177
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13 – led a – led i
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 15 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Energiprodukter som används som 
bränsle för uppvärmning och elektricitet 
som förbrukas av hushåll och/eller 
organisationer som erkänns som 
välgörenhetsorganisationer av den berörda 
medlemsstaten. När det gäller sådana 
välgörenhetsorganisationer får 
medlemsstaterna begränsa skattebefrielsen 
eller skattenedsättningen till användning 
för icke-yrkesmässig verksamhet. Vid 
blandad förbrukning ska beskattningen 
tillämpas i proportion till varje 
användningstyp. Om en användning är 
obetydlig får den anses vara obefintlig.

(h) Fram till den 1 januari 2023 ska
elektricitet, naturgas, kol och fasta 
bränslen som förbrukas av hushåll 
och/eller organisationer som erkänns som 
välgörenhetsorganisationer av den berörda 
medlemsstaten. När det gäller sådana 
välgörenhetsorganisationer får 
medlemsstaterna begränsa skattebefrielsen 
eller skattenedsättningen till användning 
för icke-yrkesmässig verksamhet. Vid 
blandad förbrukning ska beskattningen 
tillämpas i proportion till varje 
användningstyp. Om en användning är 
obetydlig får den anses vara obefintlig.

Or. en

Motivering

Den omfattning av undantaget som gäller för närvarande – utan tillägg av eldningsolja – bör 
avskaffas på lång sikt för att skapa fler incitament för energibesparingar och bättre 
energieffektivitet. Samtidigt bör låginkomsthushåll och välgörenhetsorganisationer 
kompenseras genom sociala åtgärder. När undantaget tillämpas minskas prispressen och 
detta har en tydligt avskräckande effekt när det gäller investeringar i till exempel 
fastighetsrenoveringar och fjärrvärme, vilket innebär att hushållen blir alltför passiva när det 
gäller att begränsa energiförbrukningen.

Ändringsförslag 178
Philippe De Backer
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13 – led a – led i
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 15 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Energiprodukter som används som 
bränsle för uppvärmning och elektricitet 
som förbrukas av hushåll och/eller 
organisationer som erkänns som 
välgörenhetsorganisationer av den berörda 
medlemsstaten. När det gäller sådana 
välgörenhetsorganisationer får 
medlemsstaterna begränsa skattebefrielsen 
eller skattenedsättningen till användning 
för icke-yrkesmässig verksamhet. Vid 
blandad förbrukning ska beskattningen 
tillämpas i proportion till varje 
användningstyp. Om en användning är 
obetydlig får den anses vara obefintlig.

h) Fram till den 1 januari 2023,
energiprodukter som används som bränsle 
för uppvärmning och elektricitet som 
förbrukas av hushåll och/eller 
organisationer som erkänns som 
välgörenhetsorganisationer av den berörda 
medlemsstaten. När det gäller sådana 
välgörenhetsorganisationer får 
medlemsstaterna begränsa skattebefrielsen 
eller skattenedsättningen till användning 
för icke-yrkesmässig verksamhet. Vid 
blandad förbrukning ska beskattningen 
tillämpas i proportion till varje 
användningstyp. Om en användning är 
obetydlig får den anses vara obefintlig.

Or. nl

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13 – led a – led i
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 15 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Fram till den 31 januari 2023, 
naturgas och gasol som används som 
drivmedel.”

utgår

Or. en

Ändringsförslag 180
Olle Ludvigsson
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13 – led a – led i
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 15 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Fram till den 31 januari 2023, naturgas 
och gasol som används som drivmedel.

(i) Fram till den 1 januari 2023, naturgas 
och gasol som används som drivmedel.
Från och med den 1 januari 2023 och 
fram till den 1 januari 2028 får 
medlemsstaterna tillämpa en nedsättning 
på upp till 50 procent av 
minimiskattenivåerna för ett eller för 
båda dessa bränslen så länge de fordon 
som använder bränslet i fråga har en 
marknadsandel som är mindre än 
10 procent.

Or. en

Motivering

Även om gasol och naturgas inte är hållbara energilösningar är de rimliga delar av 
energimixen i ett medellångt perspektiv. Dels genererar de lägre utsläpp av koldioxid och 
NOx än andra fossila bränslen och dels kan deras infrastruktur – särskilt när det gäller 
naturgas – underlätta införandet av förnybara alternativ. Skattenedsättningar på upp till 
50 procent bör därför tillåtas fram till 2028, men endast så länge uppbyggnadsfasen av låga 
marknadsandelar fortfarande pågår.

Ändringsförslag 181
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13 – led a – led i
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 15 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Fram till den 31 januari 2023, naturgas 
och gasol som används som drivmedel.

(i) Fram till den 1 januari 2023, naturgas, 
biometan och gasol som används som 
motorbränsle utan att detta påverkar 
bestämmelserna i artikel 4.3 2a.

Or. en
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Motivering

Utvecklingen av biometan är kopplad till utvecklingen av naturgasfordon och följaktligen till 
en fördelaktig skattebehandling som främjar utvecklingen av metantankningsinfrastruktur. 
Metan är det tillgängliga alternativet till oljebaserade bränslen, och genererar mycket låga 
utsläpp av icke-metankolväten, partiklar och NOx, vilket förbättrar luftkvaliteten i städerna 
och minskar ljudnivån och koldioxidutsläppen. En ”översynsklausul“ är det rätta 
instrumentet för att bedöma behovet av att behålla en fördelaktig skattebehandling av 
alternativa bränslen.

Ändringsförslag 182
Leonardo Domenici

Förslag till direktiv
Artikel 1 – – led 13 – led a – led i
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 15 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Fram till den 31 januari 2023, naturgas 
och gasol som används som drivmedel.”

i) naturgas och gasol som används som 
drivmedel, inbegripet genom undantag 
från artikel 4.3.

Or. it

Motivering

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 
consumo,scoraggerebbe consumi e investimenti.

Ändringsförslag 183
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13 – led a – led i
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 15 – punkt 1 – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Fram till den 31 januari 2023, naturgas 
och gasol som används som drivmedel.

i) Fram till den 31 januari 2023, naturgas, 
biogas och gasol som används som 
drivmedel.

Or. de

Ändringsförslag 184
Leonardo Domenici

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13 – led a – led ia (nytt)
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 15 – punkt 1 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) Följande led ska läggas till:
”l a) gasol som används för uppvärmning, 
inbegripet genom undantag från artikel 
4.3.”

Or. it

Motivering

Medlemsstaterna måste när det gäller gasol som används för uppvärmning få tillämpa 
undantag både från både minimiskattenivåerna och från principerna om skatteneutralitet i 
artikel 4.3 i förslaget till direktiv. Sådana undantag är motiverade på sociala och 
miljömässiga grunder, inte minst med tanke på att gasol tillgodoser de primära 
energibehoven för personer som befinner i randområden.

Ändringsförslag 185
Krišjānis Kariņš

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13 – led a – led ii
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Följande stycke ska läggas till: utgår
”Leden a–e och g gäller endast för skatter 
på allmän energiförbrukning.”

Or. lv

Ändringsförslag 186
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13 – led a – led ii
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leden a–e och g gäller endast för skatter 
på allmän energiförbrukning.

Leden a-e och g och i gäller endast för 
skatter på allmän energiförbrukning.

Or. en

Motivering

Genom att undanta alla hushåll skulle man försämra incitamenten för energibesparingar och 
också förhindra utvecklingen av effektivare lösningar för fjärrvärme, vilket skulle leda till en 
snedvridning av EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS). Inkomster från 
energiskatter bör användas till att stödja de fattigare grupperna i samhället och till att främja 
energibesparingsåtgärder.

Ändringsförslag 187
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13 – led a – led ii
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leden a–e och g gäller endast för skatter 
på allmän energiförbrukning.

Leden a, b, d, e och g gäller endast för 
skatter på allmän energiförbrukning.

Or. en

Ändringsförslag 188
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13 – led a – led ii
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 15 – punkt 1 stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Leden a–e och g gäller endast för skatter 
på allmän energiförbrukning.”

”Leden a, b, e och g gäller endast för 
skatter på allmän energiförbrukning.”

Or. de

Motivering

Beskattningen av energiprodukter och elektricitet som används för kraftvärme och den 
elektricitet som produceras vid kraftvärme kommer att leda till att driften av dessa 
anläggningar ofta blir olönsam och att kraftvärme inte längre utnyttjas. Vid kraftvärme 
används mer energi för samma koldioxidutsläpp. Om kraftvärmen bortfaller skulle därmed 
koldioxidutsläppen öka och detta på så sätt strida mot direktivets mål. En nedsättning av eller 
befrielse från koldioxidskatt bör därför vara möjlig.

Ändringsförslag 189
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

För att det ska vara rättvist gentemot andra ekonomiska verksamheter som omfattas av 
bestämmelserna om energibeskattning och för att inte missa möjligheter som främjar att ovan 
nämnda verksamheter minskar koldioxidutsläpp och energianvändning, bör de inte beviljas 
undantag.

Ändringsförslag 190
Ivo Strejček

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna får tillämpa en 
skattenivå för skatter på allmän 
energiförbrukning ner till noll för 
förbrukning av energiprodukter och 
elektricitet inom jordbruk, trädgårdsodling 
eller fiskodling samt inom skogsbruk.
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Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör få tillämpa en nollskattenivå för förbrukning av energiprodukter och 
elektricitet som används för jordbruk, trädgårdsodling, fiskodling samt inom skogsbruk.

Ändringsförslag 191
Olle Ludvigsson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna får tillämpa en 
skattenivå för skatter på allmän 
energiförbrukning ner till noll för 
förbrukning av energiprodukter och 
elektricitet inom jordbruk, trädgårdsodling 
eller fiskodling samt inom skogsbruk. 
Förmånstagarna ska vara föremål för 
system som måste leda till ökad 
energieffektivitet som motsvarar den 
energieffektivitet som skulle ha uppnåtts 
om unionens standardmässiga 
minimiskattesatser skulle ha tillämpats.
Processen att förbättra 
energieffektiviteten ska vara föremål för 
ingående övervakning av de nationella 
myndigheterna. För förmånstagare som 
inte lyckas uppnå de förväntade 
effektivitetsökningarna ska 
energiförbrukningen beskattas på en nivå 
som motsvarar tillkortakommandets 
omfattning.

Or. en

Motivering

Förfarandet för att förbättra energieffektiviteten måste vara strikt och noggrant för att kunna 
leda till verkliga resultat. Skatterabatter bör endast lämnas på grundval av verifierade 
effektivitetsförbättringar. För detta ändamål behövs tydliga och solida nationella regelverk.
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Ändringsförslag 192
Werner Langen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Fram till den 1 januari 2023 får 
medlemsstaterna, utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 5 i denna artikel, 
under tillsyn av skattemyndigheterna 
tillämpa skattebefrielse eller nedsatt 
skattesats för skatter på allmän 
energiförbrukning för de skattepliktiga 
produkter som avses i artikel 2 i detta 
direktiv när dessa produkter består av eller 
innehåller en eller flera av följande 
produkter, och när det gäller biodrivmedel 
och flytande biobränslen enligt 
definitionen i artikel 2 h och 2 i i direktiv 
2009/28/EG dessa uppfyller 
hållbarhetskriterierna enligt artikel 17 i det 
direktivet:”

”Fram till den 1 januari 2023 får 
medlemsstaterna, utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 5 i denna artikel , 
under tillsyn av skattemyndigheterna 
tillämpa skattebefrielse eller nedsatt 
skattesats för skatter på allmän 
energiförbrukning för de skattepliktiga 
produkter som avses i artikel 2 i detta 
direktiv när dessa produkter består av eller 
innehåller en eller flera av följande 
produkter, och när det gäller biodrivmedel 
och flytande biobränslen enligt 
definitionen i artikel 2 h och 2 i i direktiv 
2009/28/EG dessa uppfyller 
hållbarhetskriterierna enligt artikel 17 i det 
direktivet, eller i fallet med 
motorbränslen, under förutsättning att 
marknadsandelen är mindre än 5 
procent:”

______________________
*Notera att den felaktigt angivits som 1 i 
kommissionens förslag.

Or. de

Ändringsförslag 193
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13a* – led a
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Fram till den 31 januari 2023 får 
medlemsstaterna, utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 5 i denna artikel, 
under tillsyn av skattemyndigheterna 
tillämpa skattebefrielse eller nedsatt 
skattesats för skatter på allmän 
energiförbrukning för de skattepliktiga 
produkter som avses i artikel 2 i detta 
direktiv när dessa produkter består av eller 
innehåller en eller flera av följande 
produkter, och

a) när det gäller biodrivmedel och flytande 
biobränslen enligt definitionen i artikel 2 h 
och 2 i i direktiv 2009/28/EG dessa 
uppfyller hållbarhetskriterierna enligt 
artikel 17 i det direktivet,
b) när det gäller biomassaprodukter 
utöver biodrivmedel och flytande 
biobränslen ska dessa produkter uppfylla 
hållbarhetskriterierna som ska fastställas 
i enlighet med artikel 1.4 a i detta direktiv, 
så snart dessa kriterier har antagits:

*NB: Felaktigt numrerad ”1” i 
kommissionens förslag.

Or. en

Motivering

Hållbarhetskriterier bör gälla inte bara för biodrivmedel och flytande biobränslen utan också 
för fasta biomassabaserade bränslen. Det skulle inte vara rimligt att konsekvent – såsom 
kommissionen föreslår – förmånsbehandla fasta biomassabaserade bränslen. Eftersom 
hållbarhetslogiken skiljer sig något åt mellan biomassa och biodrivmedel/flytande 
biobränslen måste särskilda kriterier fastställas för biomassa och därefter tillämpas inom 
ramen för detta direktiv.
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Ändringsförslag 194
Alfredo Pallone

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

När det gäller biometan är 
energiinnehållet per kvantitativ enhet 
samma som för naturgas. Eftersom 
biometan som tillhandahålls genom 
naturgasnätet ökar de förnybara 
källornas andel kommer biometan att 
undantas från skatt på grund av 
koldioxid- och energiinnehållet, under 
förutsättning att den produceras i enlighet 
med hållbarhetskriterierna.

*NB: Felaktigt numrerad ”1” i 
kommissionens förslag.

Or. en

Motivering

Biometan är en av huvudpelarna för att nå det obligatoriska målet på 10 procent för 
biobränslen år 2020. Det finns inga begränsningar för att blanda naturgas och biometan 
eftersom de har samma molekylära sammansättning. De är de enda tillgängliga alternativen 
med låga utsläpp till oljebaserade bränslen. Därför måste biometan undantas från skatt när 
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det gäller den koldioxid- och energirelaterade beskattningen. Den procentenhet biometan som 
tillhandahålls genom naturgasnätet skulle dras av från den totala skatten för naturgas. 

Ändringsförslag 195
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Under förutsättning att ett genomsnitt 
av de minimiskattenivåer som föreskrivs i 
detta direktiv iakttas för varje företag, får
medlemsstaterna tillämpa skatteavdrag för 
skatter på allmän energiförbrukning för 
energiprodukter som används för 
uppvärmning eller för de ändamål som 
anges i artikel 8.2 b och 8.2 c och för 
elektricitet i följande fall:

1. Medlemsstaterna får tillämpa 
skatteavdrag för skatter på allmän 
energiförbrukning för energiprodukter som 
används för uppvärmning eller för de 
ändamål som anges i artikel 8.2 b och 8.2 c 
och för elektricitet i följande fall:

Or. en

Ändringsförslag 196
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förutsatt att de minimiskattenivåer som 
föreskrivs i detta direktiv i genomsnitt 
iakttas för varje företag, får
medlemsstaterna tillämpa skatteavdrag för 
koldioxidrelaterade skatter på 
energiprodukter som används för 
uppvärmning eller enligt artikel 8.2 b och 
8.2 c i fall där avtal ingås med företag 
enligt det som avses i artikel 11 eller med 

2. Medlemsstaterna får tillämpa 
skatteavdrag för koldioxidrelaterade skatter 
på energiprodukter som används för 
uppvärmning eller enligt artikel 8.2 b och 
8.2 c i fall där avtal ingås med företag 
enligt det som avses i artikel 11 eller med 
sammanslutningar av sådana företag eller 
när system för handel med utsläppsrätter 
eller likvärdiga effektiva arrangemang 
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sammanslutningar av sådana företag eller 
när system för handel med utsläppsrätter 
eller likvärdiga arrangemang genomförs, 
under förutsättning att de leder till de mål 
som gäller för minskning av 
koldioxidutsläpp.

genomförs, under förutsättning att de leder 
till de mål som gäller för minskning av 
koldioxidutsläpp.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förutsatt att de minimiskattenivåer som 
föreskrivs i detta direktiv i genomsnitt 
iakttas för varje företag, får 
medlemsstaterna tillämpa skatteavdrag för 
koldioxidrelaterade skatter på 
energiprodukter som används för 
uppvärmning eller enligt artikel 8.2 b och 
8.2 c i fall där avtal ingås med företag 
enligt det som avses i artikel 11 eller med 
sammanslutningar av sådana företag eller 
när system för handel med utsläppsrätter 
eller likvärdiga arrangemang genomförs, 
under förutsättning att de leder till de mål 
som gäller för minskning av 
koldioxidutsläpp.

2. Förutsatt att de minimiskattenivåer som 
föreskrivs i detta direktiv i genomsnitt 
iakttas för varje företag, får 
medlemsstaterna tillämpa skatteavdrag för 
valfria koldioxidrelaterade skatter på 
energiprodukter som används för 
uppvärmning eller enligt artikel 8.2 b och 
8.2 c i fall där avtal ingås med företag 
enligt det som avses i artikel 11 eller med 
sammanslutningar av sådana företag eller 
när system för handel med utsläppsrätter 
eller likvärdiga arrangemang genomförs, 
under förutsättning att de leder till de mål 
som gäller för minskning av 
koldioxidutsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 198
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 18 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Bulgarien, Tjeckien, Estland, Lettland, 
Litauen, Ungern, Polen, Rumänien och 
Slovakien får, för de användningar som 
avses i artiklarna 8 och 9, tillämpa en 
övergångsperiod fram till den 1 januari 
2021 för införande av koldioxidrelaterade 
skatter. Om unionen beslutar att nivåerna 
för växthusgasutsläpp ska sänkas fram till 
2020 med mer än 20 procent jämfört med 
nivåerna 1990, ska kommissionen 
granska tillämpningen av dessa 
övergångsperioder och, om det är 
lämpligt, lägga fram ett förslag i avsikt att 
förkorta dem och/eller modifiera 
miniminivåerna för koldioxidrelaterade 
skatter enligt det som anges i bilaga I.”

utgår

Or. en

Ändringsförslag 199
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Bulgarien, Tjeckien, Estland, Lettland, 
Litauen, Ungern, Polen, Rumänien och 
Slovakien får, för de användningar som 
avses i artiklarna 8 och 9, tillämpa en 
övergångsperiod fram till den 1 januari 
2021 för införande av koldioxidrelaterade 
skatter. Om unionen beslutar att nivåerna 
för växthusgasutsläpp ska sänkas fram till 
2020 med mer än 20 procent jämfört med 
nivåerna 1990, ska kommissionen granska 
tillämpningen av dessa övergångsperioder 
och, om det är lämpligt, lägga fram ett 
förslag i avsikt att förkorta dem och/eller 
modifiera miniminivåerna för 

5. Bulgarien, Tjeckien, Estland, Lettland, 
Litauen, Ungern, Polen, Rumänien och 
Slovakien får, för de användningar som 
avses i artiklarna 8 och 9, tillämpa en 
övergångsperiod fram till den 1 januari 
2021 för införande av koldioxidrelaterade 
skatter. Om unionen beslutar att nivåerna 
för växthusgasutsläpp ska sänkas fram till 
2020 med mer än 20 procent jämfört med 
nivåerna 1990, ska kommissionen granska 
tillämpningen av dessa övergångsperioder 
och lägga fram ett förslag i avsikt att 
förkorta dem och/eller modifiera 
miniminivåerna för koldioxidrelaterade 
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koldioxidrelaterade skatter enligt det som 
anges i bilaga I.

skatter enligt det som anges i bilaga I.

Or. en

Motivering

Om målen för minskning av växthusgasutsläppen höjs måste dessa övergångsperioder 
omvärderas. I ett sådant scenario bör de medlemsstater som undantas i första hand 
åtminstone i någon utsträckning delta i den gemensamma ansträngningen att minska 
utsläppen.

Ändringsförslag 200
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 17 – led ca (nytt)
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 21 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Följande punkt ska läggas till:
”6a. Senast två år efter antagandet av 
detta direktiv ska kommissionen lägga 
fram en rapport om genomförbarheten 
och den förväntade effekten av en 
övergång, helt eller delvis, från det 
nuvarande systemet där de nationellt 
förvärvade volymerna av relevanta 
transportbränslen beskattas till ett system 
där dessa bränslen beskattas utifrån de 
volymer som faktiskt används inom varje 
medlemsstats territorium. Rapporten bör 
vid behov följas upp med relevanta 
lagstiftningsförslag.”

Or. en

Motivering

Skatteflyktsfenomenet ”tankturism” vid vägtransporter och ”tankering” inom den 
yrkesmässiga luftfarten snedvrider den inre marknaden och innebär att det blir orimligt 
ofördelaktigt för enskilda medlemsstater att tillämpa högre skattenivåer än andra 
medlemsstater. Den nordamerikanska IFTA-modellen illustrerar att dessa problem kan lösas 
på ett rationellt sätt genom att beskatta det bränsle som används – i stället för som säljs – på 
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varje administrativt områdes territorium (medlemsstat).

Ändringsförslag 201
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Vart tredje år med början vid utgången av 
2015 ska kommissionen överlämna en 
rapport om tillämpningen av detta direktiv 
till rådet och, i tillämpliga fall, ett förslag 
om eventuella ändringar av direktivet. För 
att anpassa priserna per ton koldioxid ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 290 i EUF-
fördraget.

Or. en

Motivering

Att ändra direktivet är allt för besvärligt med tanke på den viktiga anpassningen av 
koldioxidpriserna.

Ändringsförslag 202
Olle Ludvigsson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Med tanke på den snabba tekniska och politiska utvecklingen på det här området måste 
kommissionen rapportera oftare än vart femte år för att detta direktiv ska vara tillräckligt 
uppdaterat. Rapporterna ska lämnas även till parlamentet.

Ändringsförslag 203
Philippe De Backer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. nl

Ändringsförslag 204
Rovana Plumb

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Kommissionen måste rapportera oftare än vart femte år, med tanke på den snabba tekniska 
och politiska utvecklingen på det här området, för att detta direktiv ska vara tillräckligt 
uppdaterat. Rapporterna ska lämnas även till parlamentet.

Ändringsförslag 205
Bernd Lange

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 206
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 29 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I rapporten ska kommissionen bland annat 
granska miniminivån för 
koldioxidrelaterade skatter och 
verkningarna av innovation och teknisk 
utveckling särskilt när det gäller effektivt 

I rapporten ska kommissionen bland annat 
granska miniminivån för 
koldioxidrelaterade skatter och 
verkningarna av innovation och teknisk 
utveckling särskilt när det gäller effektivt 
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energiutnyttjande, användningen av 
elektricitet inom transport och motivering 
för de undantag och avdrag, inbegripet för 
bränsle för luft- och sjöfart, som fastställs i 
detta direktiv. Kommissionen kan lämna in 
en rapport inom området och, där det är 
lämpligt, ett förslag. Rapporten ska 
utarbetas utifrån principen om en väl 
fungerande inre marknad, 
minimiskattenivåernas reella värden och 
fördragets bredare mål.

energiutnyttjande, effekterna när det 
gäller skadliga eller potentiellt skadliga 
utsläpp av annat än koldioxid, 
användningen av elektricitet inom transport 
och motivering för de undantag och 
avdrag, inbegripet för bränsle för luft- och 
sjöfart, som fastställs i detta direktiv. 
Rapporten ska utarbetas utifrån principen 
om en väl fungerande inre marknad, 
minimiskattenivåernas reella värden och 
fördragets bredare mål.

Or. en

Motivering

I arbetet med att förbättra direktivet bör särskild hänsyn tas till problem med andra utsläpp 
än koldioxid – till exempel NOx. Det är viktigt att mer aktivt studera och hantera motor- eller 
uppvärmningsbränslenas mer generella konsekvenser för miljön.

Ändringsförslag 207
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 29 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I rapporten ska kommissionen bland annat 
granska miniminivån för 
koldioxidrelaterade skatter och 
verkningarna av innovation och teknisk 
utveckling särskilt när det gäller effektivt 
energiutnyttjande, användningen av 
elektricitet inom transport och motivering 
för de undantag och avdrag, inbegripet för 
bränsle för luft- och sjöfart, som fastställs i 
detta direktiv. Kommissionen kan lämna in 
en rapport inom området och, där det är 
lämpligt, ett förslag. Rapporten ska 
utarbetas utifrån principen om en väl 
fungerande inre marknad, 
minimiskattenivåernas reella värden och 
fördragets bredare mål.

I rapporten ska kommissionen bland annat 
granska miniminivån för 
koldioxidrelaterade skatter och 
verkningarna av innovation och teknisk 
utveckling särskilt när det gäller effektivt 
energiutnyttjande, användningen av 
elektricitet inom transport och motivering 
för de undantag och avdrag, inbegripet för 
bränsle för luft- och sjöfart, som fastställs i 
detta direktiv. Kommissionen kan lämna in 
en rapport inom området och, där det är 
lämpligt, ett förslag. Dessutom bör det i 
kommissionens förslag  undersökas 
huruvida förutom utsläpp av koldioxid 
också utsläpp av andra skadliga gaser bör 
beaktas i syfte att skydda folkhälsan.  
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Rapporten ska utarbetas utifrån principen 
om en väl fungerande inre marknad, 
minimiskattenivåernas reella värden och 
fördragets bredare mål.

Or. nl

Ändringsförslag 208
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 29 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I rapporten ska kommissionen bland annat 
granska miniminivån för 
koldioxidrelaterade skatter och 
verkningarna av innovation och teknisk 
utveckling särskilt när det gäller effektivt 
energiutnyttjande, användningen av 
elektricitet inom transport och motivering 
för de undantag och avdrag, inbegripet för 
bränsle för luft- och sjöfart, som fastställs i 
detta direktiv. Kommissionen kan lämna in 
en rapport inom området och, där det är 
lämpligt, ett förslag.

I rapporten ska kommissionen bland annat 
granska miniminivån för 
koldioxidrelaterade skatter och 
verkningarna av innovation och teknisk 
utveckling särskilt när det gäller effektivt 
energiutnyttjande, användningen av 
elektricitet inom transport och motivering 
för de undantag och avdrag, inbegripet för 
bränsle för luft- och sjöfart, som fastställs i 
detta direktiv. Kommissionen kan lämna in 
en rapport inom området och, där det är 
lämpligt, ett förslag. I rapporten ska 
dessutom effekterna på den europeiska 
bilindustrins industripolitiska prioritering 
av rena, energieffektiva konventionella 
förbränningsmotorer och på EU:s mål om 
minskning av koldioxidutsläpp i 
personbilssektorn undersökas. 

Rapporten ska utarbetas utifrån principen 
om en väl fungerande inre marknad, 
minimiskattenivåernas reella värden och 
fördragets bredare mål.

Rapporten ska utarbetas utifrån principen 
om en väl fungerande inre marknad, 
minimiskattenivåernas reella värden och 
fördragets bredare mål.

Or. de

Ändringsförslag 209
Sabine Wils, Thomas Händel, Nikolaos Chountis
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 29 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I rapporten ska kommissionen bland annat 
granska miniminivån för 
koldioxidrelaterade skatter och 
verkningarna av innovation och teknisk 
utveckling särskilt när det gäller effektivt 
energiutnyttjande, användningen av 
elektricitet inom transport och motivering 
för de undantag och avdrag, inbegripet för 
bränsle för luft- och sjöfart, som fastställs 
i detta direktiv. Kommissionen kan lämna 
in en rapport inom området och, där det 
är lämpligt, ett förslag. Rapporten ska 
utarbetas utifrån principen om en väl 
fungerande inre marknad, 
minimiskattenivåernas reella värden och 
fördragets bredare mål.

I rapporten ska kommissionen bland annat 
granska miniminivån för 
koldioxidrelaterade skatter och 
verkningarna av innovation och teknisk 
utveckling särskilt när det gäller effektivt 
energiutnyttjande, användningen av 
elektricitet inom transport och motivering 
för undantagen och avdragen. Rapporten 
ska också innehålla en överblick över de 
nuvarande skattebestämmelserna i 
bilaterala luftfartsavtal. Rapporten ska 
utarbetas utifrån principen om en väl 
fungerande inre marknad, 
minimiskattenivåernas reella värden och 
fördragets bredare mål.

Or. en

Motivering

Genom att föreslå att man ska rapportera motiveringen till skatteundantag för bränsle för 
luft- och sjöfart medger kommissionen underförstått att dessa är problematiska, men skjuter 
upp ärendet. Det är dock viktigt att man tar itu med frågan nu om EU vill vara trovärdigt när 
det gäller målet att förvandla sitt transportsystem till ett hållbart system. Riktig prissättning 
är ett nödvändigt förhandsvillkor för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag 210
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 29 – stycket 3 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det begränsade antalet sektorer och anläggningar som faktiskt berörs av koldioxidläckage 
motiverar inte en särskild lagstiftning, men det bör ändå finnas en förteckning.
Medlemsstaterna bör med hjälp av statligt stöd kompensera för alla fastställda risker för 
koldioxidläckage på grund av energiskatter för energiintensiva industrier.

Ändringsförslag 211
Bernd Lange

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Förteckningen över sektorer eller 
delsektorer som bedöms vara utsatta för en 
betydande risk för koldioxidläckage ska för 
tillämpningen av artikel 14a i detta direktiv 
ses över regelbundet, särskilt mot bakgrund 
av eventuella nya rön som finns 
tillgängliga. I kommissionens rapport ska 
det dessutom kontrolleras att nationella 
genomförandevillkor är klara, entydiga 
och transparenta för alla konsumenter.
Kommissionen ska dessutom före den 1 
januari 2016 lägga fram ytterligare ett 
förslag om harmonisering och 
omläggning av försäljningsskatter, 
registreringsskatter och årliga 
innehavsskatter på personbilar så att de 
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uteslutande grundas på fordonens 
koldioxidutsläpp.

Or. de

Ändringsförslag 212
Alfredo Pallone

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast 2023 överlämna 
en bedömning till rådet av genomförandet 
av bestämmelserna i detta direktiv när det 
gäller skattenivån för naturgas för 
vägtransporter och ett förslag om 
eventuella ändringar. Denna bedömning 
ska bland annat omfatta framstegen med 
att tillgängliggöra naturgas och biometan, 
tankstationsnätverkets tillväxt i unionen, 
naturgasfordonens marknadsandel i 
unionen, innovationen och den tekniska 
utvecklingen när det gäller biometan som 
transportbränsle och minimiskattenivåns 
reella värde.

Or. en

Motivering

En ”översynsklausul“ är det rätta instrumentet för att bedöma behovet av att behålla en 
fördelaktig skattebehandling av alternativa bränslen, även med tanke på utvecklingen av 
gasformiga bränslen från förnybara källor. Eftersom utvecklingen av biometan är kopplad till 
utvecklingen av naturgasfordon behövs det en fördelaktig skattebehandling på medellång sikt. 
Naturgas- och biometanmotorer genererar mycket låga utsläpp av föroreningar och minskar 
betydligt ljudnivån och koldioxidutsläppen jämfört med diesel- och bensinmotorer.

Ändringsförslag 213
Gianluca Susta
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 29 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska särskilt senast 2023 
överlämna en bedömning till rådet och 
Europaparlamentet av genomförandet av 
bestämmelserna i detta direktiv när det 
gäller skattenivån för naturgas för 
vägtransporter och ett förslag om 
eventuella ändringar. Denna bedömning 
ska bland annat omfatta framstegen med 
att tillgängliggöra naturgas och biometan, 
tankstationsnätverkets tillväxt i Europa, 
naturgasfordonens marknadsandel i EU, 
innovationen och den tekniska 
utvecklingen när det gäller biometan som 
transportbränsle och minimiskattenivåns 
reella värde.

Or. en

Ändringsförslag 214
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Bilaga 1 – tabell A – kolumn 4 – rad 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8,8 euro/GJ 8,2 euro/GJ

Or. en

Motivering

Minimiskattenivån för allmän energiförbrukning för dieselbrännolja bör ligga kvar på samma 
nivå som för 2013. Dieselbrännoljan är viktig för transportsektorn och därför bör priset på 
dieselbrännolja förbli konkurrenskraftigt.
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Ändringsförslag 215
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Bilaga 1 – tabell A – kolumn 5 – rad 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9,6 euro/GJ 8,2 euro/GJ

Or. en

Motivering

Minimiskattenivån för allmän energiförbrukning för dieselbrännolja bör ligga kvar på samma 
nivå som för 2013. Dieselbrännoljan är viktig för transportsektorn och därför bör priset på 
dieselbrännolja förbli konkurrenskraftigt.

Ändringsförslag 216
Leonardo Domenici

Förslag till direktiv
Bilaga 1 – tabell A – rad 4

Kommissionens förslag

GPL

KN-nummer
2711 12 11 till 
2711 19 00

20 euro/t CO2 1,5 euro/GJ” 5,5 euro/GJ” 9,6 euro/GJ”

Ändringsförslag

GPL

KN-nummer
2711 12 11 till 
2711 19 00

20 euro/t CO2 1,5 euro/GJ” 3,5 euro/GJ” 3,5 euro/GJ”

Or. it

Motivering

De skattenivåer för 2015 och 2018 som fastställs i förslaget till direktiv skulle leda till gasol 
gradvis men oundvikligen försvinner från motorbränslemarknaderna och ersätts av 
traditionella bränslen, och detta skulle få negativa miljömässiga, sociala och industriella 
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effekter. Därför föreslås en ökning som visserligen är betydande men som skulle vara enklare 
för marknaderna att smälta.

Ändringsförslag 217
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Bilaga 1 – tabell A – rad 5a (ny)

Ändringsförslag

Dieselbrännolja för 
yrkesmässig 
användning som 
används som 
drivmedel

20 euro/t 
CO2

8,2 euro/GJ 8,2 euro/GJ 8,2 euro/GJ

Or. en

Ändringsförslag 218
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Bilaga 1 – tabell D – rad 1a (ny)

Ändringsförslag

Elektricitet som 
drivmedel:

– från 1 januari 2013 – 8,2 euro/GJ

– från 1 januari 2015 – 8,8 euro/GJ

– från 1 januari 2018 – 9,6 euro/GJ

Or. de


