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* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/96/EG om 
en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och 
elektricitet
(KOM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2011)0169),

– med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet 
med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0105/2011),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena 
från budgetutskottet, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för 
industrifrågor, forskning och energi, utskottet för transport och turism och utskottet för 
jordbruk och landsbygdens utveckling (A7-.../2011),

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra 
kommissionens förslag. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) En sådan omfattande och viktig 
fråga som energibeskattningen i 
Europeiska unionen får inte begränsas till 
att ta hänsyn till de klimat- och 
miljöpolitiska kraven, hur nödvändiga de 
än är. För Europeiska unionen utgör de 



PE473.839v01-00 6/23 PR\879700SV.doc

SV

energi- och industripolitiska målen lika 
viktiga frågor.

Or. fr

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det är nödvändigt att säkerställa att den 
inre marknaden fortsätter att fungera väl i 
ett sammanhang där det finns nya krav 
relaterade till begränsning av 
klimatförändringen, användning av 
förnybara energikällor och 
energibesparingar, enligt det som fastställs 
i ordförandeskapets slutsatser från 
Europeiska rådets möte den 8–9 mars 2007 
och den 11–12 december 2008. 

(2) Det är nödvändigt att säkerställa att den 
inre marknaden fungerar väl i ett 
sammanhang där det finns nya krav 
relaterade till begränsning av 
klimatförändringen, användning av 
förnybara energikällor och 
energibesparingar, enligt det som fastställs
i ordförandeskapets slutsatser från 
Europeiska rådets möte den 8–9 mars 2007 
och den 11–12 december 2008.

Or. fr

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Det gradvisa utsläppandet på 
marknaden av biobränslen kommer att bli 
ett naturligt resultat av tillämpningen av 
den befintliga rättsliga ramen, särskilt 
Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/28/EG av den 
23 april 2009 om främjande av 
användningen av energi från förnybara 
energikällor och om ändring och ett 
senare upphävande av 
direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG¹ 
och Europaparlamentets och 
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rådets direktiv 2009/30/EG av den 
23 april 2009 om ändring av 
direktiv 98/70/EG, vad gäller 
specifikationer för bensin, diesel och 
gasoljor och införande av ett system för 
hur växthusgasutsläpp ska övervakas och 
minskas, om ändring av 
rådets direktiv 1999/32/EG, vad gäller 
specifikationen för bränsle som används 
av fartyg på inre vattenvägar, och om 
upphävande av direktiv 93/12/EEG². De 
alltför många hindren för den inre 
marknaden som konstaterats i praktiken, 
och som beror på att varje medlemsstat 
har en tendens att skydda sin nationella 
marknad, bör emellertid undanröjas, 
antagligen inom ramen för en översyn av 
dessa direktiv.
__________
1 EUT L 140, 5.6.2009, s. 16.
2 EUT L 140, 5.6.2009, s. 88.

Or. fr

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) På grund av de förpliktelser som 
redan ålagts medlemsstaterna bör de inte 
åläggas att tillämpa ytterligare en 
skattelättnad för biobränslen. Det är 
tillräckligt att varje medlemsstat har 
möjlighet att välja att utnyttja denna. 

Or. fr
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Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv – ändringsakt
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/EG1. 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/EEG2. 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 
energikällor3 är den i särklass viktigaste 
kategorin. Sedan miljövinsterna med 
dessa produkter varierar beroende på om 

(6) För tydlighetens skull och för att 
undvika skilda tolkningar är det 
nödvändigt att 
koldioxidemissionsfaktorerna och 
värmevärdet hos energiprodukterna 
fastställs i en ny bilaga till 
direktiv 2003/96/EG. Exakta och 
jämförbara skattesatser bör fastställas för 
de olika energiprodukterna.
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de uppfyller hållbarhetskriterierna i 
artikel 17 i det direktivet bör de specifika 
referensvärdena för biomassa och 
biomassaprodukter endast tillämpas om 
kriterierna uppfylls.
__________
1 EUT L 229, 31.8.2007, s. 1.
2 EUT L 114, 27.4.2006, s. 64.
3 EUT L 140, 5.6.2009, s. 16.

Or. fr

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Det nuvarande systemet för 
beskattning av bränslen som baseras på 
volymen och skattenivån enligt 
KN-referensnumret, oavsett 
sammansättningen av en eventuell 
blandning, har visat sig ändamålsenligt, 
och detta system garanterar en 
välfungerande inre marknad.

Or. fr

Motivering

Det system som kommissionen föreslår bortser från vissa av den inre marknadens aspekter 
och särskilt de fall då en aktör i en medlemsstat framställer blandningar för en aktör i en 
annan medlemsstat.

För tillfället finns det ingen mekanism som gör det möjligt att fastställa och kontrollera den 
exakta nivån på biobränsleinnehållet i blandningar. Detta gäller särskilt för den 
gränsöverskridande handeln.
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Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv – ändringsakt
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.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv – ändringsakt
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 

(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 en översyn för att beakta 
utvecklingen av skattesatsernas reella 
värde, i syfte att bibehålla den aktuella 
harmoniseringsgraden.
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ändringar av det EU-omfattande 
harmoniserade konsumentprisindex som 
publiceras av Eurostat, med uteslutning 
av energi och oförädlade livsmedel.

Or. fr

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv – ändringsakt
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 
låginkomsthushåll 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.

Or. de

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv – ändringsakt
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 

(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 möjligheten att 
undanta dessa energiprodukter från 
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beskattning, särskilt mot bakgrund av 
behovet att öka marknadsandelarna för 
förnybara energikällor, och därför bör 
dessa fördelar avskaffas på medellång 
sikt.

beskattning, dels mot bakgrund av behovet 
att öka marknadsandelarna för förnybara 
energikällor och dels mot bakgrund av 
behovet att förlänga vissa fördelar som 
beviljats alternativa bränslen i 
förhållande till klassiska bränslen för att 
göra det möjligt för dessa att öka sina 
marknadsandelar. Det är emellertid 
lämpligt att gradvis anpassa 
minimiskattenivåerna.

Or. fr

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv – ändringsakt
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 Europaparlamentet och
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.

Or. de

Motivering

En koldioxidrelaterad skatt skulle få vittomfattande miljömässiga och skattepolitiska följder 
inom unionen. Därför bör parlamentet omfattas av rapporteringskravet. Det kan bara utföra 
sin skattefunktion om rapporteringsperioderna blir kortare.
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv – ändringsakt
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 ska skilja mellan en 
minimiskatt kopplad till koldioxiden och 
en minimiskatt på energiförbrukningen.

Or. fr

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv – ändringsakt
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 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 

De koldioxidrelaterade skatterna ska 
beräknas som ett antal euro per ton 
koldioxidutsläpp, på grundval av de 
emissionsfaktorer som anges i bilaga II till 
detta direktiv. De emissionsfaktorer som i 
bilagan till detta direktiv 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 
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flytande biobränslena inte uppfyller dessa 
kriterier ska medlemsstaterna tillämpa 
emissionsfaktorn för likvärdigt motor- eller 
uppvärmningsbränsle, vars 
minimiskattenivåer definieras i detta 
direktiv.

direktiv.

Or. fr

Motivering

För tydlighetens skull och för att undvika skilda tolkningar är det nödvändigt att fastställa 
koldioxidemissionsfaktorerna och värmevärdet hos energiprodukterna i en ny bilaga till 
direktivet. Exakta och jämförbara skattesatser bör fastställas för energiprodukterna.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv – ändringsakt
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 
(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 biomassa 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 

Skatterna på allmän energiförbrukning ska 
beräknas som ett antal euro per gigajoule 
(GJ) på grundval av det effektiva 
värmevärdet för energiprodukter och 
elektricitet enligt bilaga II till detta 
direktiv. När det gäller biomassa 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.
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dessa kriterier ska medlemsstaterna 
tillämpa referensvärdena för likvärdiga 
motor- eller uppvärmningsbränslen, vars
minimiskattenivåer anges i detta direktiv.

Or. fr

Motivering

För tydlighetens skull och för att undvika skilda tolkningar är det nödvändigt att fastställa 
koldioxidemissionsfaktorerna och värmevärdet hos energiprodukterna i en ny bilaga till 
direktivet. Exakta och jämförbara skattesatser bör fastställas för energiprodukterna.

Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fall där direktiv 2006/32/EG, 
beslut 2007/589/EG eller 
direktiv 2009/28/EG eventuellt inte 
innehåller en emissionsfaktor och/eller 
effektivt värmevärde för en viss produkt, 
ska medlemsstaterna hänvisa till relevant 
tillgänglig information om 
emissionsfaktor och/eller effektivt 
värmevärde.

utgår

Or. fr

Motivering

För tydlighetens skull och för att undvika skilda tolkningar är det nödvändigt att fastställa 
koldioxidemissionsfaktorerna och värmevärdet hos energiprodukterna i en ny bilaga till 
direktivet. Exakta och jämförbara skattesatser bör fastställas för energiprodukterna.

Ändringsförslag 16

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

3. Om en del av en energiprodukt består av 
biomassa eller produkter framställda från 
biomassa, ska emissionsfaktorer och 
effektivt värmevärde som är relevanta för 
denna del fastställas enligt punkt 2, 
oberoende av det KN-nummer under vilket 
energiprodukten räknas som helhet. 

3. Om en del av en energiprodukt består av 
biomassa eller produkter framställda från 
biomassa, har medlemsstaterna möjlighet 
att tillämpa en skattesats som fastställs 
oberoende av blandningen när denna 
skattesats överstiger den minimiskattesats 
som tillämpas på det KN-nummer under 
vilket energiprodukten räknas som helhet.

125

Or. fr

Motivering

Eftersom det i de nuvarande direktiven inte finns någon lagstadgad minimiskattenivå för 
blandade produkter och eftersom det inte finns något europeiskt system för kontroll av 
mängden biobränsle i blandningar, kommer medlemsstaterna att ha möjlighet att välja om de 
vill ta hänsyn eller ej till mängden biobränsle i blandningarna.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv – ändringsakt
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.
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Or. fr

Motivering

Det verkar inte meningsfullt att tvinga medlemsstaterna att respektera förhållandet mellan de 
skattenivåer som fastställts på EU-nivå. Denna åtgärd, till exempel en betydande ökning av 
dieselpriserna, riskerar att få skadliga effekter och kan dessutom stå i strid med direktivets 
mål.

Ändringsförslag 18

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

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

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.”

Or. fr

Motivering

Den automatiska indexeringen av miniminivåerna är problematisk eftersom den berövar 
medlemsstaterna en viktig befogenhet och skapar inflation.
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Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv – ändringsakt
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 
ändringar av direktivet.

Or. de

Motivering

En koldioxidrelaterad skatt skulle få vittomfattande miljömässiga och skattepolitiska följder 
inom unionen. Därför bör parlamentet omfattas av rapporteringskravet. Det kan bara utföra 
sin skattefunktion om rapporteringsperioderna blir kortare.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 2003/96/EG
Bilaga I – tabell A – raderna 4 och 5

Kommissionens förslag

Motorgas (LPG)
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

Naturgas
KN-nummer 
2711 11 00 och 
2711 21 00

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

Ändringsförslag

Motorgas (LPG)
KN-nummer
2711 12 11 till 2711 
19 00

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

Naturgas
KN-nummer 20 euro/t 1,5 euro/GJ 5,5 euro/GJ 5,5 euro/GJ
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2711 11 00 och 
2711 21 00

CO2

Or. de

Motivering

Den minimiskattenivå som föreslagits av kommissionen från och med 2018 skulle äventyra 
användningen av motorgas och naturgas. Utan en anpassning skulle minimiskattenivån för 
motorgas ligga på totalt 500 euro/m³ från och med 2018, som därmed till exempel skulle ligga 
långt över minimiskattenivån för bensin. Motorgas- och naturgasmotorer är betydligt 
energieffektivare än bensinmotorer.
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MOTIVERING

Förslagets innehåll

Syftet med det nuvarande energiskattedirektivet som antogs 2003 var framför allt att förhindra 
snedvridningar av konkurrensen i energisektorn på den inre marknaden. I direktivet fastställs 
gemensamma regler för de produkter som är föremål för beskattning, vid vilken tidpunkt de 
ska beskattas och vilka undantag som tillåts. Minimiskattesatserna, som främst baseras på 
volymen förbrukad energi, är fastställda för bränsle för uppvärmning, motorbränsle samt 
elektricitet. Utöver dessa minimiskattesatser har medlemsstaterna valfrihet att fastställa 
nationella skattesatser.

Förslaget till ändrat direktiv innebär en anpassning av strukturen för energibeskattningen för 
att bidra till målet att skapa en ekonomi med låga koldioxidutsläpp som samtidigt är 
energieffektiv och undvika problemen på den inre marknaden. Tack vare införandet av en 
koldioxidberoende del i energibeskattningen är avsikten med förslaget att energibeskattningen 
ska vara förenlig med EU:s åtaganden att bekämpa klimatförändringarna. 

Enligt kommissionens förslag ska energiskatterna delas upp i två komponenter: en som 
baseras på koldioxidutsläpp och en som baseras på energiinnehåll.

– En enda minimiskattenivå fastställs för koldioxidutsläpp (20 euro per ton 
koldioxidutsläpp) för alla sektorer som inte omfattas av gemenskapens system för 
handel med utsläppsrätter. Dessa sektorer, framför allt hushållen, transportsektorn, 
småföretagen och jordbruket, kommer på så sätt att åläggas ett pris för 
koldioxidutsläpp. De förnybara energikällorna omfattas inte av denna 
koldioxidrelaterade skatt.

– Minimiskattesatserna för beskattningen av en energiprodukt ska inte längre bygga på 
den förbrukade energiproduktens volym, utan i stället på produktens energiinnehåll 
(antal euro per gigajoule (GJ). Med andra ord kommer varje produkt att beskattas i 
förhållande till den mängd energi den alstrar och större energieffektivitet kommer 
automatiskt att belönas. 

Tillsammans utgör den del av skatten som är koldioxidrelaterad och den som är relaterad till 
energiförbrukningen skattesatsen för en produkt. Medlemsstaterna kan fastställa sina egna 
skattesatser utöver de minimiskattesatser som EU inför och utforma sin egen struktur för 
beskattningen genom att reproducera förhållandet mellan minimiskattenivåerna för de olika 
energikällorna (proportionalitetsprincipen eller motsvarighetsklausul). De kan till exempel 
besluta att öka den del av skatten som är relaterad till energiinnehållet utöver miniminivån 
och inte den koldioxidrelaterade delen eller tvärtom. 

När det gäller uppvärmning av privatbostäder ska den flexibilitet som medlemsstaterna för 
närvarande har att undanta vissa produkter (gas, kol och koks och elektricitet) utvidgas till att 
omfatta samtliga bränslen för uppvärmning (även mineraloljor) i syfte att se till att olika 
energiprodukter behandlas på likvärdigt sätt.
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När det gäller jordbruket kommer denna sektor att fortsätta dra nytta av nedsatta skattesatser, 
men dessa är underordnade målen på miljöområdet på ett sådant sätt att jordbruket också ska 
bidra till att ansträngningarna att minska energiförbrukningen. Det ändrade direktivet bör 
gälla från och med 2013 och tillämpas parallellt med den tredje fasen av EU:s system för 
handel med utsläppsrätter. 

Föredragandens ståndpunkt

På ett principiellt plan erkänner föredraganden att föreliggande förslag är ett viktigt bidrag till 
förverkligandet av EU:s 20-20-20-strategi när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser.

Det bör även påpekas att en sådan omfattande och viktig fråga som energibeskattningen i 
Europeiska unionen inte får begränsas till att ta hänsyn till de klimat- och miljöpolitiska 
kraven, hur nödvändiga de än är, utan hänsyn måste även tas till de energi- och 
industripolitiska målen som också är centrala aspekter. Det verkar emellertid som om de 
sistnämnda aspekterna har hamnat i skymundan vid arbetet med översynen av direktivet. Det 
är därför av avgörande betydelse att det finns en lämplig avvägning mellan de aspekter som 
kan skilja sig åt eller vara motstridiga så att positiva incitament kan ges på EU-nivå.

Föredraganden anser också att det skulle vara förnuftigt att eftersträva en bättre 
samstämmighet mellan de frågor som rör energi och som för närvarande behandlas av 
EU-institutionerna. För att frågan om energibeskattningen ska behandlas till fullo i alla dess 
aspekter bör det säkerställas att de riktlinjer som fastställs är helt förenliga med bland annat 
direktivet om energieffektivitet (som för närvarande behandlas av ett annat av 
Europaparlamentets utskott), och detta gäller i ännu högre grad för de grundläggande 
riktlinjerna för en europeisk energipolitik som till stora delar ännu inte definierats. Det är 
emellertid sannolikt att denna önskan inte kommer att uppfyllas eller att tillräcklig hänsyn inte 
kommer att tas till den, vilket riskerar att få negativa följder för beslutens samstämmighet.

Föredraganden stödjer generellt kommissionens metod att beskatta energi baserat på dels 
koldioxidutsläppen och dels energiinnehållet. Detta dubbla system verkar både mer logiskt 
och mer enhetligt än det tidigare systemet. Föredraganden erkänner att argumenten för 
en bättre användning av energikällorna och en ökad användning av mindre förorenande 
energikällor är välgrundade.

Införandet av en skatt på koldioxid på 20 euro per ton beräknas garantera skatteinkomster på 
20 miljarder euro för samtliga länder i Europeiska unionen från 2020.

Den mest påtagliga effekten av kommissionens nya förslag, det vill säga å ena sidan 
en beskattning som grundar sig på koldioxidinnehållet och de använda energiprodukternas 
energiinnehåll, och å andra sidan medlemsstaternas iakttagande av proportionaliteten mellan 
de olika minimiskattenivåer som fastställts på unionsnivå, skulle bland annat leda till 
en betydande ökning av priset på diesel i de flesta medlemsstater.

Föredraganden godtar principen om en ökning av minimiskattenivån för diesel, i enlighet med 
den logiska och enhetliga metod som kommissionen med rätta föreslår ska införas, men anser 
inte att det är rimligt att behålla proportionalitetsprincipen eftersom denna princip utan tvekan 
skulle vara förenad med avsevärda och destabiliserande effekter.
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På ett mer institutionellt plan vill föredraganden påpeka att ett strikt iakttagande från 
medlemsstaternas sida av proportionaliteten kommer att inverka direkt på de skattesatser som 
tillämpas för de olika energikällorna i de 27 medlemsstaterna, medan det hittills har varit 
regeln om minimiskattesatser som har varit gällande. Det nuvarande förslaget innebär alltså 
ett betydande ingrepp från EU:s sida i den nationella skattepolitiken.

När det gäller industripolitiken i vid mening skulle den omfattande ökningen av dieselpriset 
i åtskilliga medlemsstater (för att bara nämna ett konkret exempel: i Tyskland skulle ökningen 
vara 31 cent per liter fram till 2023) innebära att många fler problem uppkommer än vad 
denna åtgärd kan lösa.

Det kan inte ifrågasättas vetenskapligt att tack vare termodynamikens principer har 
dieselmotorn väsentliga fördelar jämfört med bensinmotorn, särskilt när det gäller prestanda 
och energieffektivitet. De senaste erfarenheterna visar att en del av minskningen av 
koldioxidutsläppen som Europeiska unionen har satt upp som mål kan uppnås genom en ökad 
användning av dieselfordon.

När man dessutom betänker att Europa förfogar över en avsevärd konkurrensfördel gentemot 
övriga delar av världen med avseende på den tekniska utvecklingen av dieselmotorer och att 
denna utveckling kräver en spetsforskning som är en viktig tillgång för Europeiska unionen 
gentemot andra ekonomiska makter skulle det inte vara rimligt att utsätta den europeiska 
bilindustrin, som utsätts för en skoningslös konkurrens från tredjeländer och ställs inför 
strukturproblem, för en sådan destabiliserande chock. 

Den fastställda övergångsperioden på 10 år fram till 2023 är inte heller tillräcklig för att 
mildra konsekvenserna.

Det tredje grundläggande argumentet mot ”proportionalitet” avser konsekvenserna för 
konsumentpriserna. Inflationsrisken, som är en följd av prishöjningen för vissa bränslen kan 
inte undvikas, särskilt inte som medlemsstaterna på grund av den dystra situationen för de 
offentliga finanserna inte har möjlighet att till exempel sänka skatten på bensinförbrukningen.

Konsumenterna skulle bestraffas liksom hela transportsektorn som skulle ställas inför 
en betydande prishöjning.

Eftersom utvecklingen av energipriset utgör den viktigaste inflationskällan anser 
föredraganden att man absolut måste undvika att införa mekanismer som skulle kunna bidra 
till en prisökning.

Denna ståndpunkt innebär också att föredraganden kraftigt motsätter sig förslaget att 
minimiskattenivåerna automatiskt ska indexeras till prisutvecklingen eller till 
ökningen/sänkningen av koldioxidpriset. Föredraganden är dessutom förvånad över att 
kommissionen, som är så snabb med att med samma argument kritisera en automatisk 
indexering av löner, där en sådan fortfarande förekommer, föreslår att en sådan indexering ska 
införas vid beskattningen av energi. Det är viktigt att lagstiftaren fortsätter att fatta sina egna 
beslut i denna fråga. En automatisk höjning skulle inte vara ändamålsenlig.

När det gäller behandlingen av alternativa bränslen såsom LPG (gasol) och CNG 
(komprimerad naturgas) erkänner föredraganden att det av konsekvensskäl är nödvändigt att 
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på medellång sikt tillämpa de skattesatser som är kopplade till energi- och koldioxidinnehållet 
till samtliga bränslen, även LPG och CNG. Fördelarna med de olika bränslena med avseende 
på koldioxidutsläpp skulle belönas automatiskt genom skattereglerna, men det skulle inte 
innebära någon ytterligare konkurrensfördel. Eftersom de skattesatser som för närvarande 
tillämpas på dessa produkter ofta är mycket låga, och eftersom det kommer att dröja en viss 
tid innan de sistnämnda verkligen kan konkurrera med de traditionella bränslena på grund av 
investerings- och infrastrukturkostnaderna, föreslås att höjningen av minimiskattesatserna 
begränsas till 5,50 euro/GJ från och med 2015 och att den planerade höjningen till 
9,60 euro/GJ från och med 2018 inte genomförs. Denna begränsade höjning kommer att ge de 
alternativa bränslena en komparativ fördel som är nödvändig för att utveckla en mer 
energieffektiv teknik.


