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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 forslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

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 
længere forenelig med det indre markeds 
korrekte funktion og med traktatens 
overordnede mål. Den bør derfor ophæves.

(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. For retfærdighedens 
skyld og for at kunne garantere lige vilkår 
for forskellige former for godstransport, 
der anvender motorbrændstoffer, bør 
motorbrændstoffer og andre 
energiprodukter, der anvendes inden for 
luft- og søtransport, derfor belægges med 
afgifter.  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.

Or. en

Ændringsforslag 2

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 

(17) Fritagelser eller lempelser til fordel 
for husholdninger og velgørende 
organisationer ville betyde tab af et vigtigt 
incitament til at reducere CO2-emissioner 
og energiforbrug. Indtægter fra 
energibeskatning bør anvendes til at 
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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.

hjælpe med at beskytte dem, der har en 
lav indtægt og er særlig sårbare, til 
renoveringsprojekter for socialt 
boligbyggeri eller boliger hos folk, der 
lever i energifattigdom. I nogle 
medlemsstater kompenseres højere 
opvarmningsomkostninger allerede ved 
højere sociale ydelser eller yderligere 
sociale foranstaltninger. Medlemsstater 
bør være forpligtede til at rapportere 
tilbage til Kommissionen om 
foranstaltninger, de træffer for at beskytte 
lavindkomstmodtagere

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Ifølge direktiv 2003/96/EF skal 
medlemsstaterne fritage brændstof, der 
anvendes til sejlads i EF-farvande, og 
elektricitet, der produceres om bord på et 
fartøj, herunder også fartøjer ved kaj i en 
havn, for beskatning. Medlemsstaterne 
kan desuden udvide denne gunstige 
afgiftsbehandling til også at omfatte indre 
vandveje.  I nogle havne findes der et 
renere alternativ i form af anvendelse af 
elektricitet fra land, som dog skal 
beskattes. For at etablere et første 
incitament til at udvikle og anvende denne 
teknologi, indtil der vedtages mere 
omfattende rammer på området, bør 
medlemsstaterne fritage anvendelsen af 
elektricitet fra land til skibe, der ligger ved 
kaj i en havn, fra energibeskatning. Denne 
fritagelse bør gælde i en periode, der er 
tilstrækkelig lang til, at havneoperatører 
ikke afholder sig fra at foretage de 
nødvendige investeringer, men samtidig er 
tidsbegrænset, således at opretholdelsen 

(19) I nogle havne findes der et renere 
alternativ i form af anvendelse af 
elektricitet fra land, som dog skal 
beskattes. For at etablere et første 
incitament til at udvikle og anvende denne 
teknologi, indtil der vedtages mere 
omfattende rammer på området, bør 
medlemsstaterne fritage anvendelsen af 
elektricitet fra land til skibe, der ligger ved 
kaj i en havn, fra energibeskatning. Denne 
fritagelse bør gælde i en periode, der er 
tilstrækkelig lang til, at havneoperatører 
ikke afholder sig fra at foretage de 
nødvendige investeringer.
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af en fuldstændig eller delvis fritagelse 
gøres betinget af en ny afgørelse, når 
tiden er inde hertil.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Ifølge artikel 15, stk. 3, i direktiv 
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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 5

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 

(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 
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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 
de yderligere afgiftsmæssige fordele, 
medlemsstaterne tilstår, hvis de opfylder 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17 i 
nævnte direktiv.

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 
de yderligere afgiftsmæssige fordele, 
medlemsstaterne tilstår, hvis de opfylder 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17 i 
nævnte direktiv. Denne undtagelse bør 
begrænses yderligere i overensstemmelse 
med direktiv 2009/28/EF om CO2-
emissionsbegrænsninger. Det vil betyde, 
at de CO2-afgiftsfritagelser for 
biobrændstoffer og flydende biobrændsel, 
som giver drivhusgasbesparelser på 
mindst 35 %, kun bør gælde indtil 
slutningen af 2016. Fra 2017 bør grænsen 
være 50 % og fra 2018 bør den være 60 
%.

Or. en

Ændringsforslag 6

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 

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

af dette direktiv, idet den navnlig 
undersøger minimumssatserne for CO2-
relaterede afgifter i lyset af udviklingen i 
markedsprisen i EU på emissionskvoter, 
innovationens og den teknologiske 
udviklings virkninger samt begrundelsen 
for at anvende de afgiftsfritagelser og -
lempelser, der er fastlagt i dette direktiv.
Listen over sektorer eller delsektorer, der 
anses for at være forbundet med en 
betydelig risiko for carbon leakage bør 
underkastes et regelmæssigt gennemsyn, 
specielt under hensyntagen til 
disponibiliteten af ny dokumentation.

Or. en

Ændringsforslag 7

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) Følgende stykke tilføjes:
"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."

Or. en

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 
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ordning for handel med emissionskvoter.

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uden at dette berører de fritagelser, 
differentieringer og lempelser, der er 
omhandlet i dette direktiv, sikrer 
medlemsstaterne, at der, når der i bilag I er 
fastlagt de samme minimumsafgiftssatser i 
forbindelse med en given anvendelse, 
fastsættes de samme afgiftssatser for de 
produkter, der bruges til den pågældende 
anvendelse. Med 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 2020.

I forbindelse med første afsnit anses enhver 
anvendelse, for hvilken der er fastlagt en 
minimumsafgiftssats i henholdsvis tabel A, 
B og C i bilag I, for at være en enkelt 
anvendelse.

I forbindelse med første afsnit anses enhver 
anvendelse, for hvilken der er fastlagt en 
minimumsafgiftssats i henholdsvis tabel A 
og C i bilag I, for at være en enkelt 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til, at den såkaldte "tekniske neutralitet" ikke skulle gælde før 2023. Vejen 
mod den er klar, og neutraliteten kan afgjort nås i 2020.

Ændringsforslag 9

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

ba) Følgende stykke tilføjes:
"4a. Minimumsniveauet for den generelle 
CO2-beskatning, som fastlægges i dette 
direktiv, tilpasses hvert tredje år fra den 1. 
juli 2016 for at tage højde for ændringer i 
CO2-markedspriserne.
Ved hver tilpasning afstemmes 
minimumssatsen for CO2-afgifter med de 
faktiske kulstofpriser, der dikteres af 
ordningen for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner.
De tekniske specifikationer for sikring af 
en sådan tilpasning skal indgå en den 
rapport, som Kommissionen skal 
forelægge inden udgangen af 2015 i 
henhold til artikel 29.
Kommissionen offentliggør de deraf 
følgende minimumssatser for CO2-
beskatning i Den Europæiske Unions 
Tidende."

Or. en

Begrundelse

Minimumsafgiftssatsen for CO2, skal tilpasses til kulstofprisen i emissionshandelssystemet, 
således at der er garanti for, at CO2-aspektet af skatten ikke reelt udhules. I betragtning af 
usikkerheden om, hvordan kulstofprisen vil udvikle sig inden for emissionshandelssystemet 
efter 2013, er det nødvendigt med en stopklods for at skabe forudsigelige betingelser for alle 
private og offentlige aktører, som er interesserede i at investere i nedbringelse af emissioner, 
energieffektiviseringer og energibesparelser.

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) Følgende stykke tilføjes:
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"4b. Hvis de europæiske mål for CO2-
emissioner ændres væsentligt, skal
Kommissionen senest tre måneder efter 
den dato, hvor beslutningen om at 
foretage en gennemgribende ændring af 
målene er taget, fremlægge en rapport om 
eventuelle justeringer af dette direktiv, 
som er nødvendige for at opfylde de nye 
mål. Rådet træffer senest tre måneder 
efter den dato, hvor Kommissionen 
fremlægger sin rapport, en beslutning om, 
hvorvidt CO2-minimumssatsen skal 
tilpasses som følge heraf."

Or. en

Begrundelse

Hvis niveauet for CO2-reduktioner sættes højere end de nuværende 20 % inden 2020, bør 
minimumssatsen for CO2-beskatning i dette direktiv rettes til, således at den støtter de nye 
reduktionsmål.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Artikel 8, stk. 1, affattes således: 7) Artikel 8 udgår.

Or. en

Begrundelse

For at sikre retfærdighed over for andre økonomiske aktiviteter, der er omfattet af 
energibeskatningsbestemmelserne, og for ikke at gå glip af muligheder for at skabe 
incitamenter til ovennævnte aktiviteter til at reducere CO2-emissioner og energiforbrug, bør 
de ikke fritages.
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Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 11 – litra a – underpunkt ii a (nyt)
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 14 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) Litra b) udgår.

Or. en

Begrundelse

For at sikre retfærdighed over for andre former for transport, og for ikke at gå glip af 
muligheder for at skabe incitamenter til ovennævnte aktiviteter til at reducere CO2-
emissioner og energiforbrug, bør de ikke fritages

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 11 – litra a – underpunkt ii b (nyt)
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 14 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii b) Litra c) udgår

Or. en

Begrundelse

For at sikre retfærdighed over for andre former for transport, og for ikke at gå glip af 
muligheder for at skabe incitamenter til ovennævnte aktiviteter til at reducere CO2-
emissioner og energiforbrug, bør de ikke fritages
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Ændringsforslag 14

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.

Or. en

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 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) Litra h) og i) affattes således: i) Litra h) udgår og litra i) affattes således:

Or. en

Begrundelse

At fritage alle husstande vil betyde, at et væsentligt incitament til at reducere CO2-
udledninger og energiforbrug går tabt. Indtægter fra disse afgifter bør anvendes til at hjælpe 
med at beskytte dem, der har en lav indtægt og er særlig sårbare, eller til 
renoveringsprojekter for socialt boligbyggeri eller boliger hos folk, der lever i 
energifattigdom. I nogle medlemsstater kompenseres højere opvarmningsomkostninger 
allerede ved højere sociale ydelser eller yderligere sociale foranstaltninger. Medlemsstater 
bør være forpligtede til at rapportere tilbage til Kommissionen om foranstaltninger, de 
træffer for at beskytte lavindkomstmodtagere.
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Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) Litra j) udgår.

Or. en

Begrundelse

For at sikre retfærdighed over for andre sektorer, og for ikke at gå glip af muligheder for at 
skabe incitamenter til at reducere CO2-emissioner og energiforbrug inden for disse sektorer, 
bør de ikke fritages.

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) Litra k) udgår.

Or. en

Begrundelse

For at sikre retfærdighed over for andre sektorer, og for ikke at gå glip af muligheder for at 
skabe incitamenter til at reducere CO2-emissioner og energiforbrug inden for disse sektorer, 
bør de ikke fritages.
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Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Følgende stykke tilføjes:
"1a. Den besparelse i 
drivhusgasemissionen ved anvendelse af 
biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på de i stk. 1, litra a), b) og c), 
omhandlede formål, skal være mindst 35 
%. Med virkning fra den 1. januar 2017 
skal den besparelse i 
drivhusgasemissionerne ved anvendelse af 
biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på de i stk. 1, litra a), b) og c), 
omhandlede formål, være mindst 50 %. 
Fra den 1. januar 2018, skal besparelsen i 
drivhusgasemissionen for biobrændstoffer 
og flydende biobrændsler, der er 
produceret i anlæg, som tages i brug den 
1. januar 2017 eller derefter, være mindst 
60 %.

Or. en

Begrundelse

Undtagelsen for CO2-afgiften er i øjeblikket begrænset til brændstoffer, der opfylder 
bæredygtighedskriterierne i direktivet om vedvarende energi. Vi foreslår, at denne undtagelse 
bør begrænses yderligere i henhold til direktiv 2009/28/EF om CO2-besparelser.  Dette vil 
betyde, at de CO2-afgiftsfritagelser for biobrændstoffer og flydende biobrændsel, som giver 
drivhusgasbesparelser på mindst 35 %, kun bør gælde indtil slutningen af 2016. Fra 2017 bør 
grænsen være 50 % og fra 2018 bør den være 60 %.
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Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Stk. 3 affattes således: b) Stk. 3 udgår.

"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."

Or. en

Begrundelse

For at sikre retfærdighed over for andre økonomiske aktiviteter, der er omfattet af 
energibeskatningsbestemmelserne, og for ikke at gå glip af muligheder for at skabe 
incitamenter til ovennævnte aktiviteter til at reducere CO2-emissioner og energiforbrug, bør 
de ikke fritages.

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Indtil den 1. januar 2023 kan 
medlemsstaterne, jf. dog stk. 5, anvende en 
fritagelse eller en nedsat sats for generel 
energiforbrugsbeskatning under 
afgiftsmyndighedernes kontrol for de 

"Indtil den 1. januar 2020 kan 
medlemsstaterne, jf. dog stk. 5, anvende en 
fritagelse eller en nedsat sats for generel 
energiforbrugsbeskatning under 
afgiftsmyndighedernes kontrol for de 
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afgiftspligtige produkter, der er omhandlet 
i artikel 2 i dette direktiv, hvis de 
pågældende produkter er fremstillet af eller 
indeholder et eller flere af følgende 
produkter, og hvis de pågældende 
produkter, for så vidt angår 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
som defineret i artikel 2, litra h) og i), i 
direktiv 2009/28/EF, opfylder 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17 i 
nævnte direktiv."

afgiftspligtige produkter, der er omhandlet 
i artikel 2 i dette direktiv, hvis de 
pågældende produkter er fremstillet af eller 
indeholder et eller flere af følgende 
produkter, og hvis de pågældende 
produkter, for så vidt angår 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
som defineret i artikel 2, litra h) og i), i 
direktiv 2009/28/EF, opfylder 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17 i 
nævnte direktiv." Desuden skal den 
reduktion af drivhusgasemissionerne ved 
anvendelse af biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler, der tages i 
betragtning i dette direktiv, skal være 
mindst 35 %. Fra den 1. januar 2017 skal 
reduktionen af drivhusgasemissioner ved 
anvendelse af biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler skal være mindst 
50 %.  Fra den 1. januar 2018, skal 
besparelsen i drivhusgasemissionen for 
biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der er produceret i anlæg, 
som tages i brug den 1. januar 2017 eller 
derefter, være mindst 60 %.

* NB: fejlagtigt nummereret 1) i 
Kommissionens forslag.

Or. en

Begrundelse

Slutdatoen for undtagelser og/eller reduktion af satserne er sat for sent og bør genovervejes 
og fastsættes i overensstemmelse med den nuværende 20-20-20 EU-politik. Vi foreslår også, 
at denne undtagelse bør begrænses yderligere i henhold til direktiv 2009/28/EF om CO2-
emissionsbesparelser (gradvis reduktion af drivhusgasserne 2013-2017-2018). 

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 18 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, 
Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, 
Rumænien og Slovakiet kan for de 
anvendelser, der er omhandlet i artikel 8 
og 9, anvende en overgangsperiode indtil 
den 1. januar 2021 til at indføre CO2-
relateret beskatning. Hvis Unionen 
beslutter, at niveauerne for 
drivhusgasemissioner i tiden frem til 2020 
skal reduceres med mere end 20 % i 
forhold til niveauerne i 1990, undersøger 
Kommissionen anvendelsen af nævnte 
overgangsperioder og forelægger, hvis det 
er hensigtsmæssigt, et forslag med sigte 
på at forkorte dem og/eller ændre de 
minimumssatser for CO2-relateret 
beskatning, der er angivet i bilag I.

udgår

Or. en

Begrundelse

Den overgangsperiode, der opereres med frem mod indførelsen af den CO2-relaterede del af 
den nye beskatningsmetode, er tilstrækkeligt lang. Det er overhovedet ikke nødvendigt at 
undtage de nævnte medlemsstater. Vi bør ikke skabe nye forvridninger af det indre marked. 
Desuden risikerer disse lande at sakke bagud i deres overgang til en grønnere økonomi, hvis 
incitamenterne til energieffektivitet og innovation inden for energibesparelser indføres senere 
her end i resten af EU.

Ændringsforslag 22

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 

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 
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forslag om ændring heraf. forslag om ændring heraf.

Or. en

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 23

Forslag til direktiv
Bilag
Direktiv 2003/96/EF
Bilag I – tabel A – kolonne 2 – række 2 - 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

Or. en

Begrundelse
Kommissionens egen konsekvensanalyse forudsagde, at den foreslåede indledende CO2-afgift 
på 20 EUR/t CO2 ville resultere i en 4 % reduktion af CO2-emissionerne inden for sektorer, 
som ikke er omfattet af emissionshandelssystemet, i 2020. Reduktioner i den størrelsesorden 
som resultat af energibeskatningsdirektivet er klart utilstrækkelige. Der findes allerede 
egentlige modeller, og de viser, hvilken afgiftssats der formentlig er nødvendig for at nå 
målet.   Den viser sig at være endnu højere end de foreslåede 30 EUR/t CO2, men de 30 EUR 
forekommer at være en fornuftig indledende takst. 

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Bilag
Direktiv 2003/96/EF
Bilag I – tabel B

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tabel B med titlen 
"Minimumsafgiftssatser gældende fra den 
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1. januar 2013 for motorbrændstoffer, der 
anvendes til de i artikel 8, stk. 2, 
omhandlede formål" udgår.

Or. en

Begrundelse

Da vi foreslår at lade artikel 8, som indeholder henvisningen til tabel B, udgå, bør tabel B 
også udgå.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Bilag
Direktiv 2003/96/EF
Bilag I – tabel C – kolonne 2 – række 1 - 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

Or. en

Begrundelse
Kommissionens egen konsekvensanalyse forudsagde, at den foreslåede indledende CO2-afgift 
på 20 EUR/t CO2 ville resultere i en 4 % reduktion af CO2-emissionerne inden for sektorer, 
som ikke er omfattet af emissionshandelssystemet, i 2020. Reduktioner i den størrelsesorden 
som resultat af energibeskatningsdirektivet er klart utilstrækkelige. Der findes allerede 
egentlige modeller, og de viser, hvilken afgiftssats der formentlig er nødvendig for at nå 
målet.   Den viser sig at være endnu højere end de foreslåede 30 EUR/t CO2, men de 30 EUR 
forekommer at være en fornuftig indledende takst. 


