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KORT BEGRUNDELSE

Formålet med Kommissionens forslag er at revidere det nuværende energibeskatningsdirektiv.
Ved at opdele minimumsafgiftssatsen for energiprodukter i to dele, nemlig en CO2-relateret 
afgift og en afgift, som er baseret på produkternes energiindhold, vil det i højere grad fremme 
klimamålene, og det indre marked for energiprodukter vil bliver klarere og mere retfærdigt.

Forslaget er et vigtigt skridt i den rigtige retning, og navnlig overgangen fra at benytte 
mængde og vægt som beskatningsgrundlag til at benytte CO2-indhold og energiindhold er en 
grundlæggende, nødvendig og velbegrundet ændring. Alligevel er der noget, der tyder på, at 
visse mål ikke vil blive opfyldt helt, og at der vil blive forpasset muligheder for at maksimere 
bidraget til kampen mod klimaændringerne og til forbedring af miljøkvaliteten i EU og en 
hurtig omstilling til en kulstoffattig økonomi.

Ordføreren for udtalelsen foreslår derfor at ændre Kommissionens forslag ud fra følgende 
principper:

- forskellige private transportmidler bør behandles på lige fod for at maksimere 
internaliseringen af omkostningerne og skabe lige vilkår, hvorfor udeladelsen af luft- og 
søtransportmidler bør slettes

- af samme grund bør undtagelserne for landbrug og skovbrug udfases

- hvis energibeskatningen ikke engang overstiger inflationen og ikke er forbundet med 
CO2-priserne, vil den miste sin styrende funktion

- at undtage husholdninger vil fjerne incitamenterne til energieffektivitet i huse, men på den 
anden side vil det at omfatte husholdninger uden sociale korrektionsmekanismer føre til 
energifattigdom, særligt for de mest sårbare grupper

- biomasse er ikke pr. definition CO2-neutral.

Som konklusion vil ordføreren gerne give udtryk for sin støtte til Kommissionens forslag, da 
det er et meget vigtigt skridt i den rigtige retning. Det kan imidlertid give endnu bedre 
resultater, hvis der accepteres nogle tilpasninger og slettes nogle udelukkelser og undtagelser.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:

Ændringsforslag 1

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

(1a) Der bør sikres ægte sammenhæng 
inden for EU når det gælder beskatning 
af forskellige energikilder, og der bør 
indføres en ramme for beskatning af 
vedvarende energi.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
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 optimalt 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.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Der bør tages hensyn til de praktiske 
konsekvenser af en ny skatteaftale, 
navnlig på et tidspunkt, hvor Europa er 
midt i en finansiel og økonomisk krise, 
hvis følger og konsekvenser må vurderes. 
I denne forbindelse bør de data, der blev 
indsamlet gennem konsekvensanalysen 
ajourføres.

Ændringsforslag 4
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Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) Beskatning i forbindelse med CO2-
emissioner kan være et effektivt middel for 
medlemsstaterne til at fremme 
miljømæssigt bæredygtig adfærd blandt 
forbrugere og forurenende sektorer og til 
at gennemføre de reduktioner af 
drivhusgasser, der er nødvendige i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 
2009 om medlemsstaternes indsats for at 
reducere deres drivhusgasemissioner med 
henblik på at opfylde Fællesskabets 
forpligtelser til at reducere 
drivhusgasemissionerne frem til 2020, 
hvad angår kilder, som ikke er omfattet af 
EU-ordningen under Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. 
oktober 2003 om en ordning for handel 
med kvoter for drivhusgasemissioner i 
Fællesskabet og om ændring af Rådets 
direktiv 96/61/EF. I betragtning af den 
CO2-relaterede beskatnings potentielle 
rolle er det af hensyn til det indre markeds 
korrekte funktion nødvendigt, at der 
fastlægges fælles regler for en sådan 
beskatning. Men ved fastsættelsen af 
sådanne skatteregler bør man sørge for 
ikke at miste enkelheden i 
forbrugsbeskatningssystemet eller øge den 
administrative byrde i forbindelse med 
forbrugsafgifter. Desuden bør en CO2-
relateret skat ikke i væsentlig grad forøge 
energipriserne, da en sådan prisstigning 
ville have negative konsekvenser for 
Unionens økonomiske konkurrenceevne 
og forbrugernes købekraft.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Derfor bør det fastsættes, at 
energibeskatningen består af to 
komponenter, nemlig CO2-relateret 
beskatning og generel 
energiforbrugsbeskatning. Det bør kræves 
af medlemsstaterne, at de udtrykkeligt 
sondrer mellem de pågældende to 
komponenter, således at 
energibeskatningen tilpasses virkemåden 
for EU-ordningen under direktiv
2003/87/EF. Det vil også muliggøre en 
særskilt behandling af brændstoffer og 
brændsel, som er biomasse eller er 
fremstillet af biomasse.

(5) Derfor bør det fastsættes, at 
energibeskatningen består af to 
komponenter, nemlig CO2-relateret 
beskatning og generel 
energiforbrugsbeskatning. Det bør kræves 
af medlemsstaterne, at de udtrykkeligt 
sondrer mellem de pågældende to 
komponenter, således at 
energibeskatningen tilpasses virkemåden 
for EU-ordningen under direktiv 
2003/87/EF. Det vil også muliggøre en 
særskilt behandling af brændstoffer og 
brændsel, som er biomasse eller er 
fremstillet af biomasse, under 
forudsætning af, at de lever op til 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17 i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme 
af anvendelsen af energi fra vedvarende 
energikilder1.
1 EUT L 140 af 05.06.09, s. 16.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



AD\891524DA.doc 7/23 PE472.296v03-00

DA

fornødent omfang tager hensyn til de 
specifikke forhold i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 10
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Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(17) Der bør drages omsorg for at sikre, at 
husholdninger, der er blevet ramt hårdt af 
den økonomiske og finansielle krise, hvor 
nogle er blevet presset ud i social 
usikkerhed og energifattigdom af de 
ekstreme økonomiske forhold, ikke 
straffes yderligere gennem en forhøjelse 
af skattebyrden. 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.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(18) I tilfælde af flaskegas (LPG) og 
naturgas, der anvendes som
motorbrændstof, er fordele i form af lavere 
minimumssatser for generel 
energiforbrugsbeskatning eller muligheden 
for at fritage det pågældende
energiprodukt for beskatning ikke længere 
berettigede, navnlig på baggrund af 
behovet for at øge de vedvarende 
energikilders markedsandel, og de bør 
derfor på mellemlang sigt afskaffes. I 
tilfældet naturgas og biomethan, der 
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anvendes som motorbrændstof, bør 
fordele i form af lavere minimumssatser 
for generel energiforbrugsbeskatning og 
muligheden for at fritage de pågældende 
energiprodukter for beskatning først 
afskaffes efter en vurdering, der foretages 
af Kommissionen inden udgangen af 
2023, af gennemførelsen af 
bestemmelserne i dette direktiv 
vedrørende afgiftssatsen for naturgas til 
vejtransport. Denne vurdering bør bl.a. 
undersøge, hvilke fremskridt der er gjort i 
tilgængeligheden af naturgas og 
biomethan, væksten i netværket af 
tankstationer i Unionen, 
naturgaskøretøjers markedsandel i 
Unionen, innovationen og den 
teknologiske udvikling inden for 
biomethan som brændstof til transport 
samt den reelle værdi af 
minimumsafgiftssatserne.

Begrundelse

Biomethan er en af grundpillerne i bestræbelserne på at nå 2020-målene om 10 % 
biobrændsel. Udviklingen af biomethan hænger sammen med udviklingen af 
naturgaskøretøjer og dermed med en gunstig skattebehandling, der giver mulighed for 
udvikling af methanpåfyldningsinfrastruktur. Methan – det tilgængelige alternativ til 
oliebaserede brændstoffer – har et meget lavt niveau af andre carbonhydrider end methan 
(NMHC), PM og NOx, hvilket forbedrer luftkvaliteten i byerne og også reducerer støj og 
CO2. En "revisionsklausul" er det rigtige lovgivningsmæssige redskab til at vurdere behovet 
for at opretholde en gunstig skattebehandling for alternative brændstoffer, også når det 
gælder udviklingen af luftformige brændstoffer fra vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) For at nå reduktionsmålet for 
transportemissioner på 60 % i 2050, som 
angivet i Kommissionens hvidbog af 28. 
marts 2011 med titlen "En køreplan for et 
fælles europæisk transportområde – mod 
et konkurrencedygtigt og 
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ressourceeffektivt transportsystem", ved 
at halvere brugen af "køretøjer, der 
bruger konventionelt brændstof" i 
bytransporten inden 2030, bør 
markedsudviklingen af brint og 
elektricitet fremmes, idet de i rapporten 
om fremtidige transportbrændstoffer fra 
ekspertgruppen om alternative 
brændstoffer – med Kommissionens 
generaldirektorat for mobilitet og 
transport i spidsen og forelagt af 
Kommissionen den 25. januar 2011 –
angives som de vigtigste alternativer til at 
erstatte olie som transportbrændstof. 
Eftersom stadig mere EU-lovgivning, 
såsom nye TEN-T-retningslinjer, i 
stigende grad omfatter støtte til 
integration af kulstoffattige 
transportbrændstofteknologier, er der 
behov for mere indsigt i konsekvenserne 
af den nuværende og fremtidige EU-
lovgivning vedrørende energi og miljø for 
udbredelse af brugen af alternative 
brændstoffer som brint og elektricitet i 
Europas energi- og transportsystem. 
Kommissionens forslag, som skulle være 
forelagt inden 31. december, 2011, om en 
metode til beregning af andelen af brint 
fra vedvarende kilder i den samlede 
brændselssammensætning, som nævnt i 
artikel 3, stk. 4 i direktiv2009/28/EF, bør 
ledsages af en konsekvensanalyse af de 
foreslåede ændringer af direktiv 
2003/96/EF med henblik på at fremme 
anvendelsen af vedvarende brint som et 
rent og energieffektivt 
transportbrændstof.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Ifølge artikel 15, stk. 3, i direktiv (20) Ifølge artikel 15, stk. 3, i direktiv 
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2003/96/EF kan medlemsstaterne i 
forbindelse med arbejde i landbrug, 
havebrug eller akvakultur og i skovbrug 
anvende ikke alene de bestemmelser, der 
generelt gælder for erhvervsmæssige 
formål, men også afgifter ned til nul. En 
undersøgelse af denne mulighed har vist, 
at dens opretholdelse, hvad angår generel 
energiforbrugsbeskatning, vil være i strid
med Unionens overordnede politiske mål, 
medmindre den kædes sammen med en 
modydelse, der sikrer fremskridt inden for 
energieffektivitet. Med hensyn til CO2-
relateret beskatning bør behandlingen af de 
berørte sektorer harmoniseres med de 
regler, der gælder for industrisektorerne.

2003/96/EF kan medlemsstaterne i 
forbindelse med arbejde i landbrug, 
havebrug eller akvakultur og i skovbrug 
anvende ikke alene de bestemmelser, der 
generelt gælder for erhvervsmæssige 
formål, men også afgifter ned til nul. Med 
hensyn til CO2-relateret beskatning bør 
behandlingen af de berørte sektorer tage 
hensyn til bedrifternes størrelse og 
produktion. Inden for landbrugssektoren,
bør en sådan beskatning også være 
baseret på CO2-opsamlingskapacitet, som 
den, der opnås ved permanente 
græsarealer.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

fordel af de yderligere afgiftsmæssige 
fordele, medlemsstaterne tilstår, hvis de 
opfylder bæredygtighedskriterierne i artikel 
17 i nævnte direktiv. For biomethans 
vedkommende er energiindholdet pr. 
kvantitative enhed det samme som for 
naturgas. I og med at biomethan, der 
sendes ind i naturgasnettet, bidrager til at 
forøge andelen af vedvarende 
energikilder, bør biomethan være fritaget 
for beskatning med hensyn til CO2 og 
energiindhold, hvis den er produceret i 
overensstemmelse med 
bæredygtighedskriterierne fastsat i artikel 
17 i direktiv 2009/28/EF.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) Der tilføjes følgende stykke:
"1a. Inden den 31. december 2012 
forelægger Kommissionen et forslag om 
at lade en minimumsafgiftssats for 
brændselsstave, der anvendes til 
produktion af elektricitet, indgå i dette 
direktiv, og at tilføje brændselsstave til de 
energiprodukter, der er anført i punkt 1 i 
denne artikel."

Begrundelse

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

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

Naturgas og biomethan kan anvendes i eksisterende forbrændingsmotorer i et hvilket som 
helst blandingsforhold. Biomethan er en af grundpillerne i bestræbelserne på at nå det 
obligatoriske 2020-mål om 10 % biobrændsel til transport. Udviklingen af den hænger 
sammen med udviklingen af naturgaskøretøjer og dermed med en gunstig skattebehandling, 
der giver mulighed for udvikling af methanpåfyldningsinfrastruktur. Methan – det 
tilgængelige alternativ til oliebaserede brændstoffer – har et meget lavt niveau af andre 
carbonhydrider end methan (NMHC), PM og NOx-emissioner, hvilket forbedrer luftkvaliteten 
i byerne og også reducerer støj og CO2.

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(e) elektricitet, der direkte tilføres fartøjer, 
der ligger ved kaj i havne.

Begrundelse

Det kræver betydelige investeringer i havne og skibe for at gøre det muligt for skibe at 
tilslutte sig og få elektricitet fra kajen, så der bør ikke være en slutdato på fritagelsen, hvis vi 
ønsker at se flere af den slags initiativer opstå i vores europæiske havne i de kommende år. 
Investeringer vil blive bremset, hvis der er en trussel om, at denne elektricitet kan blive 
beskattet fra 2021.

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(h) energiprodukter, der anvendes som 
brændsel til opvarmning, og elektricitet 
anvendt af husholdninger og/eller 
organisationer, som af den pågældende 
medlemsstat betragtes som velgørende. For 
sådanne velgørende organisationer 
begrænser medlemsstaterne fritagelsen 
eller lempelsen til anvendelse til ikke-
erhvervsmæssig virksomhed.



AD\891524DA.doc 19/23 PE472.296v03-00

DA

ubetydeligt, kan det betragtes som 
værende lig nul

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have mulighed for at anvende undtagelser fra de fastsatte 
minimumssatser for punktafgifter og fra princippet om afgiftsneutralitet som omtalt i artikel 
4, stk. 3. Undtagelserne er begrundet ved LPG's miljømæssige rolle(med hensyn til CO2-
reduktion i forhold til andre traditionelle brændstoffer) og ved dens sociale rolle, da den gør 
det muligt at levere energi til primær brug for borgerne (opvarmning, madlavning og 
varmtvandsproduktion) i randområder (områder, som er tyndt befolkede, landdistrikter eller 
bjergområder og øer).

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 13 – litra b
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Direktiv 2003/96/EF
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan anvende en sats for 
generel energiforbrugsbeskatning ned til 
nul for forbrug af energiprodukter og 
elektricitet, der anvendes til arbejde i 
landbrug, havebrug eller akvakultur og i 
skovbrug. De begunstigede skal være 
omfattet af ordninger, som skal føre til en 
øget energieffektivitet, der stort set svarer 
til det, der ville være opnået, hvis EU-
standardminimumssatserne var blevet 
anvendt."

3. Medlemsstaterne kan anvende en sats for 
generel energiforbrugsbeskatning ned til 
nul for forbrug af energiprodukter og 
elektricitet, der anvendes til arbejde i 
landbrug, havebrug eller akvakultur og i 
skovbrug.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 13  a*– litra a – underpunkt i a (nyt)
Direktiv 2003/96/EF 
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ia) Følgende afsnit tilføjes:

__________________

"For biomethans vedkommende er 
energiindholdet pr. kvantitative enhed det 
samme som for naturgas. I og med at 
biomethan, der sendes ind i 
naturgasnettet, bidrager til at forøge 
andelen af vedvarende energikilder, 
fritages biomethan for beskatning med 
hensyn til CO2 og energiindhold, hvis den 
er produceret i overensstemmelse med 
bæredygtighedskriterierne fastsat i artikel 
17 i direktiv 2009/28/EF."

 I Kommissionens forslag er der efter artikel 1, nr. 13 

fejlagtigt indføjet et nummer 1) i stedet for nr. 14.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

For hurtigt at kunne indarbejde nyudviklinger og ny teknologi, og for at kunne følge op 
udviklinger på kulstofmarkedet, bør beskatningsniveauerne kontrolleres og eventuelt ændres 
hvert tredje år.

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

En "revisionsklausul" er det rigtige lovgivningsmæssige redskab til på mellemlang sigt at 
vurdere behovet for at opretholde en gunstig skattebehandling for alternative brændstoffer, 
også når det gælder udviklingen af luftformige brændstoffer fra vedvarende energikilder. 
Biomethan er en af grundpillerne i bestræbelserne på at nå 2020-målet om 10 % biobrændsel 
til transport. Da udviklingen af biomethan hænger sammen med udviklingen af 
naturgaskøretøjer, er der behov for en gunstig skattebehandling på mellemlang sigt. 
Naturgas-/biomethanmotorer har et meget lavt niveau af forurenende emissioner, og 
reducerer samtidig i betydelige grad støj og CO2-emissioner i forhold til diesel- og 
benzinmotorer.
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