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***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF om omstrukturering 
af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet
(KOM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2011)0169),

– der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der 
danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0105/2011),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra 
Budgetudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om 
Industri, Forskning og Energi, Transport- og Turismeudvalget og Udvalget om Landbrug 
og Udvikling af Landdistrikter (A7-0000/2011),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 
293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Inden for et så omfattende og vigtigt 
sagsområde som energibeskatning i Den 
Europæiske Union er det ikke 
tilstrækkeligt kun at tage hensyn til de 
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klima- og miljøpolitiske krav, hvor 
nødvendige de end er. For EU udgør de 
energi- og industripolitiske målsætninger 
lige så vigtige udfordringer.

Or. fr

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det er nødvendigt at sikre, at det indre 
marked fortsat fungerer korrekt i en 
kontekst med nye krav vedrørende 
begrænsning af klimaændringer, brug af 
vedvarende energikilder og 
energibesparelser, som blev godkendt ved 
formandskabets konklusioner efter Det 
Europæiske Råd den 8. og 9. marts 2007 
og den 11. og 12. december 2008. 

(2) Det er nødvendigt at sikre, at det indre 
marked fungerer korrekt i en kontekst med 
nye krav vedrørende begrænsning af 
klimaændringer, brug af vedvarende 
energikilder og energibesparelser, som blev 
godkendt ved formandskabets konklusioner 
efter Det Europæiske Råd den 8. og 9. 
marts 2007 og den 11. og 12. december 
2008.

Or. fr

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Den gradvise markedsføring af 
biobrændstoffer vil blive et naturligt 
resultat af gennemførelsen af de 
eksisterende retsforskrifter, særlig 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme 
af anvendelsen af energi fra vedvarende 
energikilder og om ændring og senere 
ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 
2003/30/EF1 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/30/EF af 23. april 
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2009 om ændring af direktiv 98/70/EF for 
så vidt angår specifikationerne for benzin, 
diesel og gasolie og om indførelse af en 
mekanisme for overvågning og reduktion 
af emissionerne af drivhusgasser og om 
ændring af Rådets direktiv 1999/32/EF 
for så vidt angår specifikationerne for 
brændstof, der benyttes i fartøjer til 
sejlads på indre vandveje, og om 
ophævelse af direktiv 93/12/EØF2. De alt 
for mange hindringer for det indre 
marked, der konstateres i praksis, fordi de 
enkelte medlemsstater har tendens til at 
beskytte deres nationale marked, bør 
imidlertid fjernes, sandsynligvis som led i 
en revision af disse direktiver.
____________
1 EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16.
2 EUT L 140 af 5.6.2009, s. 88.

Or. fr

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Som følge af de forpligtelser, 
medlemsstaterne allerede er pålagt, bør de 
ikke påtvinges en yderligere privilegeret 
afgiftsmæssig behandling for 
biobrændsler. Det er tilstrækkeligt, at den 
enkelte medlemsstat har denne mulighed.

Or. fr
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Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) For at skabe klarhed og undgå 
forskellige fortolkninger er det 
nødvendigt, at CO2-
referenceemissionsfaktorerne og 
brændværdien for energiprodukter 
fastsættes i et nyt bilag til direktiv 
2003/96/EF. Der bør gælde præcise og 
sammenlignelige satser for de forskellige 
energiprodukter.
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miljømæssige fordele ved disse produkter 
varierer, alt efter om de opfylder 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17 i 
nævnte direktiv, bør de specifikke 
referenceværdier for biomasse og 
produkter fremstillet af biomasse kun 
finde anvendelse, når disse kriterier er 
opfyldt.

Or. fr

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Det nuværende afgiftssystem for 
motorbrændstoffer har stået sin prøve, 
baseret på mængde og det afgiftsniveau, 
der svarer til KN-referencekoden, uagtet 
sammensætningen af en eventuel 
blanding, og dette system garanterer et 
velfungerende indre marked.

Or. fr

Begrundelse

Den ordning, der foreslås af Kommissionen, ser bort fra en række aspekter vedrørende det 
indre marked, navnlig de tilfælde, hvor en operatør i en medlemsstat foretager blandinger for 
en operatør i en anden medlemsstat.
På nuværende tidspunkt er der ingen ordning, der gør det muligt at bestemme og kontrollere 
blandingers nøjagtige indhold af biobrændstoffer, især for grænseoverskridende produkter.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) Det bør sikres, at de tilstræbte 
virkninger af minimumsafgiftssatserne 
opretholdes. Eftersom CO2-relateret 
beskatning supplerer anvendelsen af 
direktiv 2003/87/EF, bør 
emissionskvoternes markedspris overvåges 
nøje i den regelmæssige revision af 
direktivet, som Kommissionen skal 
foretage. Minimumssatserne for generel 
energiforbrugsbeskatning bør regelmæssigt 
tages op til revision for at tage hensyn til 
udviklingen i deres faktiske værdi, således 
at det nuværende niveau for 
harmoniseringen af satserne opretholdes.

Or. fr
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Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(18) I tilfælde af flaskegas (LPG) og 
naturgas, der anvendes som brændstof i 
motorkøretøjer, er fordele i form af lavere 
minimumssatser for generel 
energiforbrugsbeskatning eller muligheden 
for at fritage de pågældende 
energiprodukter for beskatning ikke 
berettigede på lang sigt; på baggrund af 
behovet for dels at øge de vedvarende 
energikilders markedsandel, dels at 
forlænge en række fordele, der tilstås 
alternative brændstoffer i forhold til 
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klassiske brændstoffer, for at deres 
markedsandel kan øges, bør 
minimumsafgiftssatserne imidlertid 
justeres gradvis.

Or. fr

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Kommissionen bør hvert femte år og 
for første gang ved udgangen af 2015 
aflægge rapport til Rådet om anvendelsen 
af dette direktiv, idet den navnlig 
undersøger minimumssatserne for CO2-
relaterede afgifter i lyset af udviklingen i 
markedsprisen i EU på emissionskvoter, 
innovationens og den teknologiske 
udviklings virkninger samt begrundelsen 
for at anvende de afgiftsfritagelser og -
lempelser, der er fastlagt i dette direktiv. 
Listen over sektorer eller delsektorer, der 
anses for at være forbundet med en 
betydelig risiko for carbon leakage bør 
underkastes et regelmæssigt gennemsyn, 
specielt under hensyntagen til 
disponibiliteten af ny dokumentation.

(28) Kommissionen bør hvert tredje år og 
for første gang ved udgangen af 2015 
aflægge rapport til Europa-Parlamentet og
Rådet om anvendelsen af dette direktiv, 
idet den navnlig undersøger 
minimumssatserne for CO2-relaterede 
afgifter i lyset af udviklingen i 
markedsprisen i EU på emissionskvoter, 
innovationens og den teknologiske 
udviklings virkninger samt begrundelsen 
for at anvende de afgiftsfritagelser og -
lempelser, der er fastlagt i dette direktiv. 
Listen over sektorer eller delsektorer, der 
anses for at være forbundet med en 
betydelig risiko for carbon leakage bør 
underkastes et regelmæssigt gennemsyn, 
specielt under hensyntagen til 
disponibiliteten af ny dokumentation.

Or. de

Begrundelse

En CO2-relateret beskatning ville få vidtrækkende miljømæssige og skattepolitiske virkninger 
i Unionen. Derfor bør Kommissionen også aflægge rapport til Parlamentet. Den kan kun 
opfylde sin funktion på området, hvis tidsrummet mellem rapportaflæggelsen forkortes.
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Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne skelner mellem en
CO2-relateret minimumsafgift og en 
minimumsafgift på energiforbrug.

Or. fr

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

minimumsafgiftssatserne er specificeret i 
dette direktiv.

Or. fr

Begrundelse

For at skabe klarhed og undgå forskellige fortolkninger er det nødvendigt at fastsætte CO2-
referenceemissionsfaktorerne og brændværdien for energiprodukter i et nyt bilag til 
direktivet. Der bør fastsættes præcise og sammenlignelige satser for energiprodukterne.

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Den generelle energiforbrugsbeskatning 
beregnes i EUR/GJ på grundlag af den 
nedre brændværdi for energiprodukter og 
elektricitet, der er anført i bilag II til dette 
direktiv. I tilfælde af biomasse eller 
produkter fremstillet af biomasse er 
referenceværdierne de værdier, der er 
anført i bilag III til direktiv 2009/28/EF. I 
tilfælde af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler som defineret i artikel 2, litra 
h) og i), i direktiv 2009/28/EF finder disse 
referenceværdier imidlertid kun 
anvendelse, hvis det pågældende produkt 
opfylder bæredygtighedskriterierne i artikel 
17 i nævnte direktiv. I de tilfælde, hvor 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
ikke opfylder de pågældende kriterier, 
anvender medlemsstaterne 
referenceværdierne for det tilsvarende 
opvarmningsbrændsel eller 
motorbrændstof, for hvilket 
minimumsafgiftssatserne er specificeret i 
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anvender medlemsstaterne 
referenceværdierne for det tilsvarende 
opvarmningsbrændsel eller 
motorbrændstof, for hvilket 
minimumsafgiftssatserne er specificeret i 
nærværende direktiv.

nærværende direktiv.

Or. fr

Begrundelse

For at skabe klarhed og undgå forskellige fortolkninger er det nødvendigt at fastsætte CO2-
referenceemissionsfaktorerne og brændværdien for energiprodukter i et nyt bilag til 
direktivet. Der bør fastsættes præcise og sammenlignelige satser for energiprodukterne.

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de tilfælde, hvor direktiv 2006/32/EF, 
beslutning 2007/589/EF eller direktiv 
2009/28/EF afhængigt af tilfældet ikke 
indeholder en emissionsfaktor og/eller en 
nedre brændværdi for det pågældende 
produkt, henholder medlemsstaterne sig 
til de relevante disponible oplysninger om 
dets CO2-emissionsfaktor og/eller nedre 
brændværdi.

udgår

Or. fr

Begrundelse

For at skabe klarhed og undgå forskellige fortolkninger er det nødvendigt at fastsætte CO2-
referenceemissionsfaktorerne og brændværdien for energiprodukter i et nyt bilag til 
direktivet. Der bør fastsættes præcise og sammenlignelige satser for energiprodukterne.
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Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I de tilfælde, hvor et energiprodukt 
består af biomasse eller produkter 
fremstillet af biomasse, fastlægges de 
CO2-emissionsfaktorer og den nedre 
brændværdi, der er relevant for denne del, 
i overensstemmelse med stk. 2 uafhængigt 
af den KN-kode, som energiproduktet som 
helhed henhører under. 

3. I de tilfælde, hvor et energiprodukt 
består af biomasse eller produkter 
fremstillet af biomasse, har 
medlemsstaterne mulighed for at anvende 
en sats, der er fastsat uafhængigt af 
blandingen, for så vidt som denne sats er 
højere end den gældende minimumssats 
for den KN-kode, som energiproduktet 
som helhed henhører under.

125

Or. fr

Begrundelse

Uden et lovbestemt minimum for blandede produkter, som skulle have været fastsat ved de 
eksisterende direktiver, og uden et europæisk system til kontrol af indholdet af biobrændsel i 
blandinger vil medlemsstaterne kunne vælge at tage hensyn til indholdet af biobrændsel eller 
undlade at tage hensyn hertil.

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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forbehold af bestemmelserne i artikel 15, 
stk. 1, litra i), for de i bilag I, tabel A, 
omhandlede motorbrændstoffer, gælder 
dette fra den 1. januar 2023.
I forbindelse med første afsnit anses 
enhver anvendelse, for hvilken der er 
fastlagt en minimumsafgiftssats i 
henholdsvis tabel A, B og C i bilag I, for 
at være en enkelt anvendelse.

Or. fr

Begrundelse

Det forekommer ikke hensigtsmæssigt at tvinge medlemsstaterne til at respektere forholdet 
mellem de afgiftssatser, der er fastlagt på EU-plan. Denne foranstaltning, f.eks. den kraftige 
forhøjelse af prisen på diesel, risikerer at få skadelige virkninger og kunne også tænkes at 
modarbejde direktivets målsætninger.

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Begrundelse

Den automatiske indeksregulering af minimumssatserne er problematisk, fordi den fratager 
medlemsstaterne en vigtig beføjelse og skaber inflation.

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
BILAG
Direktiv 2003/96/EF
Bilag I – tabel A – linje 4 og 5

Kommissionens forslag

LPG
KN-koder
2711 12 11 til 2711 19 
00

20 EUR/t 
CO2

1,5 EUR/GJ 5,5 EUR/GJ 9,6 EUR/GJ

Naturgas:
KN-koder
2711 11 00 og 2711 
21 00

20 EUR/t 
CO2

1,5 EUR/GJ 5,5 EUR/GJ 9,6 EUR/GJ
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Ændringsforslag

LPG
KN-koder
2711 12 11 til 2711 19 
00

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

Naturgas:
KN-koder 
2711 11 00 og 2711 
21 00

20 EUR/t 
CO2

1,5 EUR/GJ 5,5 EUR/GJ 5,5 EUR/GJ

Or. de

Begrundelse

Den minimumsafgiftssats, som Kommissionen har foreslået fra 2018, ville bringe anvendelsen 
af LPG og naturgas i fare. Uden tilpasning ville der blive tale om en minimumsafgiftssats på i 
alt 500 EUR/m3 for LPG fra 2018, som dermed ville være langt højere end f.eks. 
minimumsafgiftssatsen for benzin. LPG- og naturgasmotorer er langt mere energieffektive 
end benzinmotorer.
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BEGRUNDELSE

Forslagets indhold

Formålet med det nuværende direktiv om energibeskatning, der blev vedtaget i 2003, har først
og fremmest været at forebygge konkurrencefordrejninger i energisektoren i det indre marked.  
Direktivet indeholder fælles bestemmelser for produkter, der pålægges afgifter, og regler for, 
hvornår produkterne beskattes, og i hvilke tilfælde der er tale om afgiftsfritagelse. For 
brændsel til opvarmning, motorbrændstof og elektricitet er der indført minimumsafgiftssatser, 
som hovedsagelig er baseret på energiforbruget. Bortset fra disse minimumssatser kan 
medlemsstaterne frit fastsætte deres nationale afgiftssatser, som de har lyst til.

I forslaget til ændring af direktivet justeres energiafgiftsstrukturen for at fremme 
målsætningen om en kulstoffattig økonomi, der også er energieffektiv, og undgå problemer på 
det indre marked. Ved at indføre en CO2-relateret komponent i energibeskatningen er det 
målet at opnå, at energibeskatningen opfylder EU's forpligtelser, når det gælder bekæmpelse 
af klimaændringer.

I henhold til Kommissionens forslag vil energiafgifterne blive opdelt i to komponenter: den 
første relateret til CO2-emissionerne, den anden til energiforbruget.

- Der vil blive indført en fast minimumsafgiftssats for CO2-emissioner (20 EUR/t CO2) for 
alle sektorer, der ikke er omfattet emissionshandelsordningen (ETS). Disse sektorer, bl.a. 
husholdninger, transport, mindre virksomheder og landbrugsbedrifter, vil derfor få pålagt en 
kulstofpris. De vedvarende energiformer vil ikke være omfattet af denne CO2-relaterede 
beskatning.

- De minimumsenergiafgiftssatser, der anvendes på et givet energiprodukt vil ikke længere 
være baseret på forbrugsmængden, men på produktets energiindhold (EUR/GJ). Med andre 
ord vil hvert produkt blive beskattet på grundlag af den mængde energi, produktet gør det 
muligt at opnå, hvilket automatisk fremmer energieffektiviteten. 

Tilsammen vil det CO2-relaterede komponent og det komponent, der vedrører 
energiforbruget, udgøre afgiftssatsen for et givet produkt.  Medlemsstaterne vil frit kunne 
fastlægge deres egne satser ud over de minimumssatser, der pålægges af EU, og udforme 
deres egen afgiftsstruktur ved at genetablere forholdet mellem minimumsafgiftssatserne for de 
forskellige energikilder (princippet om proportionalitet eller tilpasningsklausul). De kunne 
f.eks. beslutte kun at forhøje den afgiftskomponent, der vedrører energiindholdet ud over 
minimumsafgiftssatsen, men ikke den CO2-relaterede komponent – eller omvendt. 

Når det gælder boligopvarmning vil den fleksibilitet, som medlemsstaterne har for øjeblikket 
med hensyn til fritagelse af bestemte produkter (gas, kul og koks og elektricitet), blive udvidet 
til alle former for brændsel til opvarmning (herunder mineralolier) for at sikre, at 
energiprodukterne behandles på samme måde.
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Hvad landbruget angår, vedbliver denne sektor at nyde fordel af reducerede satser, men 
satserne vil blive kædet sammen med målsætningerne på miljøområdet, således at også 
landbruget bidrager til bestræbelserne på at reducere energiforbruget. Det ændrede direktiv vil 
normalt gælde fra 2013 og dermed blive anvendt sideløbende med tredje fase af EU's ETS. 

Ordførerens holdning

Rent principielt erkender ordføreren, at det foreliggende forslag udgør et vigtigt bidrag til 
gennemførelsen af EU's "20-20-20"-strategi" for reduktion af drivhusgasudledninger.

Hun ønsker at understrege, at det inden for et så omfattende og vigtigt sagsområde som 
energibeskatning i Den Europæiske Union ikke er tilstrækkeligt kun at tage hensyn til de 
klima- og miljøpolitiske krav, hvor nødvendige de end er, men at de energi- og 
industripolitiske målsætninger udgør lige så vigtige udfordringer. Det ser imidlertid ud til, at 
disse målsætninger er blevet skubbet noget i baggrunden under det arbejde, som har ført til 
revisionen af direktivet. Det vil derfor være af afgørende betydning, at der findes en passende 
ligevægt mellem divergerende eller endog modstridende udfordringer, så der kan gives de 
rette incitamenter på EU-plan.

Ordføreren er ligeledes af den opfattelse, at det ville være klogt at tilstræbe en bedre kohærens 
mellem alle de sager vedrørende energi, som behandles for øjeblikket i EU-regi. For at 
spørgsmålet om energibeskatning kan behandles fyldestgørende i alle sine aspekter, bør det 
sikres, at de retningslinjer, der vil blive opstillet, er helt forenelige med bl.a. direktivet om 
energieffektivitet (som for øjeblikket behandles af et andet af Europa-Parlamentets udvalg) og 
i et langt bredere perspektiv med de grundlæggende retningslinjer for en europæisk 
energipolitik, som endnu ikke er defineret for en stor dels vedkommende. Der er imidlertid 
store chancer for, at dette ønske ikke vil blive opfyldt, eller at der ikke vil blive taget 
tilstrækkeligt hensyn hertil, hvilket risikerer at gå ud over sammenhængen i afgørelserne.

Generelt støtter ordføreren metoden i Kommissionens tilgang, der går ud på at beskatte energi 
på et dobbelt grundlag: CO2-emissioner og energiindhold. Denne ordning forekommer både 
mere logisk og mere kohærent end det foregående. Ordføreren erkender, at argumenterne for 
en bedre udnyttelse af energikilderne og øget anvendelse af mindre forurenende energi er 
berettigede.

I øvrigt skønnes indførelsen af en CO2-afgift på 20 EUR pr. ton at sikre EU-landene under ét 
skatteindtægter på 20 mia. EUR fra 2020.

Imidlertid vil den mest håndgribelige virkning af Kommissionens nye forslag – på den ene 
side beskatning på grundlag af dels CO2-emissioner fra det anvendte produkt, dels produktets 
energiindhold og på den anden side medlemsstaternes overholdelse af "proportionaliteten" 
mellem de forskellige minimumstærskler, der er fastlagt på EU-plan – navnlig føre til en 
betydelig stigning i prisen på diesel i langt størstedelen af medlemsstaterne.

Ordføreren kan godt acceptere princippet om en forhøjelse af minimumssatsen for diesel som 
et resultat af den logiske og kohærente metode, som Kommissionen med rette foreslår indført, 
men hun finder det ikke hensigtsmæssigt at opretholde princippet om "proportionalitet" uden 
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videre, fordi dette princip uvægerligt vil være forbundet med omfattende og destabiliserende 
virkninger.

På et mere institutionelt plan ønsker ordføreren at gøre opmærksom på, at medlemsstaternes 
nøje overholdelse af proportionaliteten vil indvirke direkte på de afgiftssatser, der anvendes 
på de forskellige energiformer i de 27 medlemsstater, mens det hidtil har været reglen om 
minimumstærskler, der har været gældende. Det nuværende forslag er derfor reelt 
ensbetydende med et betydeligt indgreb fra EU's side i de nationale skatte- og 
afgiftspolitikker.

På det industripolitiske plan i bred forstand vil den temmelig store forhøjelse af prisen på 
diesel i mange medlemsstater skabe langt flere problemer, end denne foranstaltning vil løse 
(for blot at nævne et enkelt konkret eksempel vil der i Tyskland blive tale om en stigning på 
31 cents frem til 2023).

Det kan ikke bestrides videnskabeligt, at dieselmotoren takket være princippet om 
termodynamik besidder klare fordele i forhold til benzinmotoren, navnlig med hensyn til 
ydeevne og energieffektivitet. Nylige undersøgelser viser, at en del af den reduktion af CO2-
emissionerne, som EU har opstillet som målsætning, skal opnås ved øget anvendelse af 
dieselkøretøjer.

Da det endvidere er velkendt, at Europa har et betydeligt konkurrenceforspring i forhold til de 
andre dele af verden hvad angår den teknologiske udvikling af dieselmotorer, og at denne 
udvikling kræver en frontforskning, der er et betydeligt aktiv for EU sammenholdt med de 
øvrige økonomiske stormagter, forekommer det ikke fornuftigt at udsætte den europæiske 
automobilindustri, der kæmper med en frygtindgydende konkurrence fra tredjelande og med 
strukturproblemer, for et destabiliserende chok af et sådant omfang. 

Selv den fastsatte overgangsperiode på ti år frem til 2023 vil ikke kunne afbøde virkningerne.  

Det tredje vægtige argument mod "proportionaliteten" vedrører indvirkningen på 
forbrugerpriserne. Det kan ikke udelukkes, at den betydelige forhøjelse af prisen på en række 
motorbrændstoffer vil skabe inflation, især da medlemsstaterne ikke har råderum til at sænke 
f.eks. benzinafgifterne som følge af den sørgelige forfatning, de offentlige finanser befinder 
sig i. 

Forbrugerne vil også blive straffet i lighed med hele transportsektoren, der vil blive udsat for 
en kraftig stigning i omkostningsniveauet.

Eftersom udviklingen i energipriserne udgør den vigtigste inflationsskabende faktor, er 
ordføreren af den opfattelse, at det absolut må undgås at indføre yderligere mekanismer, der 
vil kunne medføre prisstigninger.

Denne holdning får på samme måde ordføreren til kraftigt at modsætte sig forslaget om 
automatisk indeksregulering af minimumsafgiftstærsklerne efter prisudviklingen eller 
stigningen/faldet i prisen på CO2. I den forbindelse undrer det ordføreren, at Kommissionen, 
der ikke viger tilbage for at kritisere den automatiske indeksregulering af lønninger på de 
områder, hvor denne regulering stadig eksisterer, med de samme argumenter foreslår at 
indføre indeksreguleringen, når det gælder energibeskatning. Det er vigtigt, at lovgiveren 
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forbliver herre over sine afgørelser på området. En automatisk forhøjelse er ikke 
hensigtsmæssig.

Når det gælder den behandling, der er tiltænkt de alternative brændstoffer som LPG 
(flaskegas) og CNG (komprimeret naturgas), erkender ordføreren, at det for at skabe 
kohærens er nødvendigt på sigt at anvende de samme afgiftssatser, der er baseret på 
energiindholdet og CO2-emissionerne, på samtlige motorbrændstoffer, herunder flaskegas og 
naturgas. Med andre ord vil de relative fordele ved hvert brændstof med hensyn til CO2-
emissioner automatisk blive honoreret af afgiftsordningen, men der vil ikke blive givet nogen 
anden konkurrencefordel. Da de nuværende afgiftssatser for disse produkter imidlertid ofte er 
meget lave, og det endnu vil tage en vis tid, før de pågældende produkter virkelig kan tage 
konkurrencen op med de traditionelle motorbrændstoffer på grund af de nødvendige 
investerings- og infrastrukturomkostninger, foreslås det kun at forhøje minimumssatsen til 
5,50 EUR/GJ fra 2015 og undlade at gennemføre den planlagte forhøjelse af satsen til 9,60 
EUR/GJ fra 2018. Den begrænsning af afgiftsforhøjelsen vil gøre det muligt for de alternative 
brændstoffer at opnå en relativ fordel, som er nødvendig til udvikling af en mere 
energiøkonomisk teknologi.


