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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag syftar till en översyn av det befintliga energiskattedirektivet. Genom 
att dela upp minimiskattesatsen för energiprodukter i två delar, nämligen en 
koldioxidrelaterad skatt och en skatt baserad på energiinnehållet, kommer man i högre grad 
att främja målen avseende klimatförändringspolitiken och den inre marknaden för 
energiprodukter kommer att bli tydligare och rättvisare. 

Förslaget är ett viktigt steg i rätt riktning. Beskattningen kommer att baseras på 
koldioxidinnehåll och energiinnehåll i stället för på volym och vikt, vilket är en 
grundläggande, behövd och välgrundad förändring. Det finns dock aspekter som tyder på att 
vissa mål inte kommer att uppfyllas helt och hållet och att man kommer att missa chansen att 
maximera bidraget till kampen mot klimatförändringar, till förbättringen av miljökvaliteten i 
EU och till en snabb övergång till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. 

Föredraganden föreslår därför att kommissionens förslag ändras utifrån följande principer:

– Olika privata transportsätt bör behandlas på samma sätt för att maximera 
internaliseringen av kostnader och skapa jämlika villkor, och därför bör undantaget för 
luft- och sjötransport utgå.

– Av samma skäl bör undantagen för jord- och skogsbruket fasas ut.

– Om energibeskattningen inte ens skulle överstiga inflationen och inte kopplas till 
koldioxidpriser på marknaden för systemet för handel med utsläppsrätter skulle den 
förlora sin styrfunktion.

– Om man undantar hushållen främjar man inte energieffektiva bostäder, men om man 
inbegriper hushållen utan att tillämpa sociala korrigeringsmekanismer skapar man 
energifattigdom, särskilt för de mest sårbara grupperna.

– Biomassa är inte per definition koldioxidneutral.

Sammanfattningsvis stöder föredraganden kommissionens förslag, eftersom det är ett mycket 
viktigt steg i rätt riktning. Förslaget kan dock ge ännu bättre resultat om man gör vissa 
ändringar och stryker vissa undantag.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

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

(1a) Det finns anledning att inom 
Europeiska unionen garantera att en 
verklig skattemässig samstämdhet 
tillämpas på olika energikällor och att det 
inrättas en ram för beskattningen av 
förnybar energi.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
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 optimalt 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.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) De verkliga konsekvenserna av en 
omfördelning av skatterna bör beaktas, i 
synnerhet i samband med den finansiella 
och ekonomiska kris som Europa 
upplever och vars effekter och följder det 
är viktigt att bedöma. I detta hänseende 
skulle det finnas anledning att aktualisera 
de uppgifter som insamlats vid 
konsekvensbedömningen.



AD\891524SV.doc 5/23 PE472.296v03-00

SV

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Beskattning relaterad till 
koldioxidutsläpp kan vara ett effektivt 
verktyg för medlemsstaterna för att främja 
ekologiskt hållbara beteenden hos 
konsumenterna och förorenande sektorer 
och för att uppnå de minskningar av
växthusgaser som är nödvändiga enligt 
Europaparlamentets och rådets 
beslut 406/2009/EG av den 23 april 2009 
om medlemsstaternas insatser för att 
minska sina växthusgasutsläpp i enlighet 
med gemenskapens åtaganden om 
minskning av växthusgasutsläppen 
till 2020 i fråga om källor som inte 
omfattas av unionens system enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG av den 
13 oktober 2003 om ett system för handel 
med utsläppsrätter för växthusgaser inom 
gemenskapen och om ändring av rådets 
direktiv 96/61/EG. Med tanke på den 
potentiella roll som koldioxidrelaterade 
skatter kan spela, måste det finnas 
gemensamma regler för dessa skatter, med 
tanke på en väl fungerande inre marknad. 
När man fastställer sådana skatteregler 
måste man också se till att systemet för 
konsumtionsskatt fortsätter att vara enkelt 
och att den administrativa bördan när det 
gäller konsumtionsskatt inte ökar. En 
koldioxidrelaterad skatt bör dessutom inte 
väsentligt öka energipriserna eftersom en 
sådan prisökning skulle ha negativa 
effekter för unionens ekonomiska 
konkurrenskraft och konsumenternas 
köpkraft.

Ändringsförslag 5
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Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Därför bör det finnas bestämmelser för 
energibeskattning som består av två delar –
koldioxidrelaterade skatter och skatter på 
allmän energiförbrukning. För att 
energibeskattningen ska vara anpassad till 
unionens system enligt 
direktiv 2003/87/EG bör medlemsstaterna 
vara skyldiga att uttryckligen skilja mellan 
dessa två komponenter. Detta skulle också 
ge möjlighet att särskilja mellan 
behandlingen av bränslen som är biomassa 
och bränslen framställda från biomassa.

(5) Därför bör det finnas bestämmelser för 
energibeskattning som består av två delar –
koldioxidrelaterade skatter och skatter på 
allmän energiförbrukning. För att 
energibeskattningen ska vara anpassad till 
unionens system enligt 
direktiv 2003/87/EG bör medlemsstaterna 
vara skyldiga att uttryckligen skilja mellan 
dessa två komponenter. Detta skulle också 
ge möjlighet att särskilja mellan 
behandlingen av bränslen som är biomassa 
och bränslen framställda från biomassa 
förutsatt att dessa uppfyller de 
hållbarhetskriterier som fastställts i 
artikel 17 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/28/EG av den 
23 april 2009 om främjande av 
användningen av energi från förnybara 
energikällor1.
_________________
1 EUT L 140, 5.6.2009, s. 16.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

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

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Undantag eller avdrag till förmån för (17) Hushållen är hårt drabbade av den 
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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.

ekonomiska och finansiella krisen och till 
följd av denna extrema situation befinner 
sig vissa av dem i ett läge med social
osäkerhet och energifattigdom, varför det 
finns anledning att se till att de inte 
drabbas ännu mer genom en ökning av 
skattetrycket. 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.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Biometan är en av huvudpelarna för att nå målet på 10 procent för biobränslen år 2020. 
Utvecklingen av biometan är kopplad till utvecklingen av naturgasfordon och följaktligen till 
en fördelaktig skattebehandling som främjar utvecklingen av metantankningsinfrastruktur. 
Metan är det tillgängliga alternativet till oljebaserade bränslen, och genererar mycket låga 
utsläpp av icke-metankolväten, partiklar och NOx, vilket förbättrar luftkvaliteten i städerna 
och minskar ljudnivån och koldioxidutsläppen. En “översynsklausul“ är det rätta 
lagstiftningsinstrumentet för att bedöma behovet av att behålla en fördelaktig 
skattebehandling av alternativa bränslen, även med tanke på utvecklingen av gasformiga 
bränslen från förnybara källor.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) För att nå målet att minska 
transportutsläppen med 60 procent fram 
till 2050 enligt kommissionens vitbok av 
den 28 mars 2011 ”Färdplan för ett 
gemensamt europeiskt transportområde –
ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportsystem” genom att halvera 
användningen av fordon som drivs med 
konventionella bränslen i stadstransporter 
fram till 2030, bör man ytterligare främja 
marknadsutvecklingen av väte och el, som 
uppges vara huvudalternativen för att 
ersätta olja som transportbränsle, i 
rapporten om framtida transportbränslen 
från expertgruppen för alternativa 
bränslen, som kommissionens 
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generaldirektorat för rörlighet och 
transport ansvarar för och som 
kommissionen presenterade den 
25 januari 2011. Eftersom
EU-lagstiftningen, till exempel de nya 
TEN T-riktlinjerna, i allt högre grad 
stöder integrationen av koldioxidsnål 
teknik för transportbränsle behövs det 
mer kunskaper om effekterna av EU:s 
nuvarande och framtida energi- och 
miljölagstiftning när det gäller att ta i 
bruk alternativa bränslen såsom väte och 
el i Europas energi- och transportsystem. 
Kommissionens förslag (som skulle ha 
lagts fram senast den 31 december 2011) 
om en metod för att beräkna andelen väte 
från förnybara energikällor i den totala 
bränslemixen skulle, i enlighet med 
artikel 3.4 i direktiv 2009/28/EG, åtföljas 
av en konsekvensbedömning av de 
föreslagna ändringarna av 
direktiv 2003/96/EG för att främja 
användningen av väte som ett rent och 
energieffektivt transportbränsle.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) Enligt artikel 15.3 i 
direktiv 2003/96/EG får medlemsstaterna 
när det gäller jordbruk, trädgårdsodling och 
fiskodling samt skogsbruk utöver de 
bestämmelser som allmänt gäller för 
yrkesanvändning även tillämpa en 
skattenivå ända ner till noll. I fråga om 
koldioxidrelaterade skatter bör man vid
behandlingen av de berörda sektorerna 
beakta anläggningarnas storlek och 
produktionsvolym. När det gäller 
jordbrukssektorn bör denna beskattning 
också kunna baseras på kapaciteten att 
avskilja koldioxid, till exempel genom 
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koldioxidrelaterade skatter bör
behandlingen av de berörda sektorerna 
anpassas till de bestämmelser som 
tillämpas på industrisektorerna.

permanent ängsmark.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



AD\891524SV.doc 13/23 PE472.296v03-00

SV

hållbarhetskriterierna i artikel 17 i 
direktiv 2009/28/EG.

Motivering

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

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Följande punkt ska läggas till:
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”1a. Kommissionen ska före den 
31 december 2012 lägga fram ett förslag 
om att i detta direktiv inbegripa en 
minimiskattesats för kärnbränslestavar 
som används för framställning av 
elektricitet och lägga till 
kärnbränslestavar till de energiprodukter 
som anges i punkt 1 i denna artikel.”

Motivering

Denna översyn av energiskattedirektivet omfattar inte frågan om kärnbränsle. De externa 
effekterna i samband med användningen av kärnkraft, den potentiella risken i händelse av en 
kärnkraftsolycka och kravet på jämlika villkor för olika energikällor är aspekter som alla 
motiverar att en minimiskattesats för kärnbränslestavar tas med i direktivet. Denna 
minimiskattesats bör motsvara de ekonomiska fördelar som kärnkraften har som ett resultat 
av ökade elpriser till följd av EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Motivering

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

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Utan att det påverkar undantagen, 
differentieringarna och avdragen enligt 

”3. Utan att det påverkar undantagen, 
differentieringarna och avdragen enligt 
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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.

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. När det gäller 
yrkesmässig trafik ska undantagen i 
artikel 7 tillämpas.

Motivering

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

Ändringsförslag 19

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Naturgas och biometan kan användas i befintliga förbränningsmotorer utan några 
begränsningar vad gäller blandning. Biometan är en av huvudpelarna för att nå det 
obligatoriska målet på 10 procent för biobränslen år 2020. Utvecklingen av biometan är 
kopplad till utvecklingen av naturgasfordon och följaktligen till en fördelaktig 
skattebehandling som främjar utvecklingen av metantankningsinfrastruktur.  Metan är det 
tillgängliga alternativet till oljebaserade bränslen, och genererar mycket låga utsläpp av 
icke-metankolväten, partiklar och NOx, vilket förbättrar luftkvaliteten i städerna och minskar 
betydligt ljudnivån och koldioxidutsläppen.

Ändringsförslag 20

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

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

Ändringsförslag 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

med den 1 januari 2018 ska 
minimiskattenivåerna för motorbränsle 
enligt tabell A i bilaga I tillämpas.

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

Motivering

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

Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

e) Elektricitet som levereras direkt till 
fartyg i hamnar.

Motivering

Investeringar i hamnar och fartyg för att fartygen ska kunna få tillgång till elektricitet i 
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hamnen är mycket viktiga, så det bör inte finnas något slutdatum för undantaget om vi vill ha 
fler sådana initiativ i våra europeiska hamnar de kommande åren. Investeringarna skulle 
kunna förhindras om det finns ett hot om att denna elektricitet kan komma att beskattas från 
och med 2021.

Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”h) Energiprodukter som används som 
bränsle för uppvärmning och elektricitet 
som förbrukas av hushåll och/eller 
organisationer som erkänns som 
välgörenhetsorganisationer av den berörda 
medlemsstaten. När det gäller sådana 
välgörenhetsorganisationer får 
medlemsstaterna begränsa skattebefrielsen 
eller skattenedsättningen till användning 
för icke-yrkesmässig verksamhet.

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) Fram till den 1 januari 2023, naturgas, 
biometan och gasol som används som 
motorbränsle utan att detta påverkar 
bestämmelserna i artikel 29 stycke 3a.”
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Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Följande led ska läggas till:
”m) Gasol som används som 
uppvärmningsbränsle, även genom 
undantag från artikel 4.3 i detta direktiv.”

Motivering

Medlemsstaterna måste ha möjlighet att tillämpa undantag från de fastställda 
minimiskattenivåerna och principen om skatteneutralitet i punkt 4.3. Undantagen är 
motiverade på grund av gasolens miljöroll (minskade koldioxidutsläpp jämfört med andra 
traditionella bränslen) och sociala roll, eftersom gasol gör det möjligt att tillhandahålla 
energi för medborgarnas primära användning (uppvärmning, matlagning och 
varmvattenproduktion) i randområden (glesbygds-, landsbygds- och bergsområden samt öar).

Ändringsförslag 26

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”3. Medlemsstaterna får tillämpa en 
skattenivå för skatter på allmän 
energiförbrukning ner till noll för 
förbrukning av energiprodukter och 
elektricitet inom jordbruk, trädgårdsodling 
eller fiskodling samt inom skogsbruk.”
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Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13 a* – led a – led i
Direktiv 2003/96/EG 
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Följande stycke ska läggas till:
”När det gäller biometan är 
energiinnehållet per kvantitativ enhet 
samma som för naturgas. Eftersom 
biometan som tillhandahålls genom 
naturgasnätet ökar de förnybara 
källornas andel ska biometan undantas 
från skatt på grund av koldioxid- och 
energiinnehållet, under förutsättning att 
den produceras i enlighet med 
hållbarhetskriterierna i artikel 17 i 
direktiv 2009/28/EG.”

______________
* N.B. Enligt artikel 1.13, felaktigt 
numrerad ”1”i stället för punkt14 i 
kommissionens förslag.

Motivering

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

Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vart femte år med början vid utgången av 
2015 ska kommissionen överlämna en 

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

rapport om tillämpningen av detta direktiv 
till rådet och, i tillämpliga fall, ett förslag 
om eventuella ändringar av direktivet.

Motivering

För att snabbt kunna införliva nya utvecklingstendenser och ny teknik och för att kunna följa 
upp utvecklingen på koldioxidmarknaden bör beskattningsnivåerna ses över och eventuellt 
ändras vart tredje år.

Ändringsförslag 29

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Motivering

En ”översynsklausul” är det rätta lagstiftningsinstrumentet för att på medellång sikt bedöma 
behovet av att behålla en fördelaktig skattebehandling av alternativa bränslen, även med 
tanke på utvecklingen av gasformiga bränslen från förnybara källor. Biometan är en av 
huvudpelarna för att nå målet på 10 procent för biobränslen år 2020. Eftersom utvecklingen 
av biometan är kopplad till utvecklingen av naturgasfordon behövs det en fördelaktig 
skattebehandling på medellång sikt. Naturgas- och biometanmotorer genererar mycket låga 
utsläpp av föroreningar och minskar betydligt ljudnivån och koldioxidutsläppen jämfört med 
diesel- och bensinmotorer.
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