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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:
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Ändringsförslag 1

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 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. För att skapa rättvisa 
och jämlika villkor för olika sorters 
godstransporter för vilka man använder 
motorbränslen, bör motorbränslen och 
andra energiprodukter som används i 
luft- och sjötransporter beskattas i 
enlighet därmed. 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.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Undantag eller avdrag till förmån för 
hushåll och välgörenhetsorganisationer kan 
utgöra del av de sociala åtgärder som 
medlemsstaterna definierar. Möjligheten 
att tillämpa sådana undantag eller avdrag 
bör, med hänvisning till lika behandling 
av energikällor, utökas till alla 
energiprodukter som används för

(17) Undantag eller avdrag till förmån för 
hushåll och välgörenhetsorganisationer 
skulle innebära att man går miste om ett 
viktigt incitament för att minska 
koldioxidutsläppen och
energianvändningen. De inkomster som 
man erhåller genom energibeskattning 
bör användas till att hjälpa 
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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.

låginkomsttagare som är särskilt sårbara 
samt till att renovera sociala bostäder 
eller energifattiga människors bostäder. I 
vissa medlemsstater kompenseras redan 
högre uppvärmningskostnader med högre 
socialbidrag eller ytterligare sociala 
åtgärder. Medlemsstaterna bör bli 
skyldiga att rapportera tillbaka till 
kommissionen om de åtgärder som de 
vidtar för att skydda låginkomsttagare.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Enligt direktiv 2003/96/EG får 
medlemsstaterna inte beskatta bränsle 
som används för navigering på 
gemenskapens vatten eller elektricitet som
produceras ombord på en farkost, även 
om farkosten ligger i en hamn. Dessutom 
får medlemsstaterna utöka dessa 
skattefördelar till inre vattenvägar. I vissa 
hamnar finns det renare alternativ där man 
använder landström, som dock är 
skattepliktig. För att sätta ett första 
incitament för utvecklandet och 
tillämpandet av denna teknik, i väntan på 
att en mer omfattande ram antas inom 
området, bör medlemsstaterna bevilja 
undantag från energiskatt när det gäller 
användningen av landström i fartyg som 
ligger i en hamn. Detta undantag bör 
tillämpas under en period som är 
tillräckligt lång för att hamnoperatörerna 
inte fråntas incitament att göra de 
nödvändiga investeringarna men som 
samtidigt är tidsbegränsad så att systemets 
underhåll helt eller delvis blir föremål för 
nya beslut när den tiden kommer.

(19) I vissa hamnar finns det renare 
alternativ där man använder landström, 
som dock är skattepliktig. För att sätta ett 
första incitament för utvecklandet och 
tillämpandet av denna teknik, i väntan på 
att en mer omfattande ram antas inom 
området, bör medlemsstaterna bevilja 
undantag från energiskatt när det gäller 
användningen av landström i fartyg som 
ligger i en hamn. Detta undantag bör 
tillämpas under en period som är 
tillräckligt lång för att hamnoperatörerna 
inte fråntas incitament att göra de 
nödvändiga investeringarna.
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Or. en

Ändringsförslag 4

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 
koldioxidrelaterade skatter bör 
behandlingen av de berörda sektorerna 
anpassas till de bestämmelser som 
tillämpas på industrisektorerna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 5

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 

(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 
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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.

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. Detta undantag 
bör begränsas ytterligare i enlighet med 
bestämmelserna i direktiv 2009/28/EG om 
minskade koldioxidutsläpp. Detta skulle 
betyda att undantaget från koldioxidskatt 
för biodrivmedel och flytande biobränslen 
som ger en minskning på minst 
35 procent av växthusgasutsläppen endast 
bör gälla till slutet av 2016. Gränsen bör 
vara 50 procent från och med 2017 och 
60 procent från och med 2018.

Or. en

Ändringsförslag 6

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, 

(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, 
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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.

innovation, den tekniska utvecklingen och 
de motiveringar för skattemässiga 
undantag och avdrag som anges i detta 
direktiv, inbegripet bränsle för luft- och 
sjöfart. Förteckningen över sektorer eller 
delsektorer som bedöms vara utsatta för en 
betydande risk för koldioxidläckage ska ses 
över regelbundet, särskilt mot bakgrund av 
eventuella nya rön som finns tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 7

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:
”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.”

Or. en

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.
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Ändringsförslag 8

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar undantagen, 
differentieringarna och avdragen enligt 
detta direktiv ska medlemsstaterna se till 
att i fall där likadana minimiskattenivåer 
anges i bilaga I i fråga om en viss 
användning, ska likadana skattenivåer 
fastställas för produkter för den 
användningen. Utan att det påverkar 
artikel 15.1 i ska detta gälla från den 
1 januari 2023 för de motorbränslen som 
avses i tabell A i bilaga I.

3. Utan att det påverkar undantagen, 
differentieringarna och avdragen enligt 
detta direktiv ska medlemsstaterna se till 
att i fall där likadana minimiskattenivåer 
anges i bilaga I i fråga om en viss 
användning, ska likadana skattenivåer 
fastställas för produkter för den 
användningen. Utan att det påverkar 
artikel 15.1 i ska detta gälla från den 
1 januari 2020 för de motorbränslen som 
avses i tabell A i bilaga I.

I det första stycket ska varje användning 
för vilken en minimiskattenivå fastställs i 
tabellerna A, B och C i bilaga I anses vara 
enkel användning.

I det första stycket ska varje användning 
för vilken en minimiskattenivå fastställs i 
tabellerna A och C i bilaga I anses vara 
enkel användning.

Or. en

Motivering

Det finns inga skäl till att den så kallade “tekniska neutraliteten” inte bör tillämpas före 
2023. Vägen till neutralitet är tydlig och den kan absolut nås 2020.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led ba 
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande punkt ska läggas till:
”4a. De miniminivåer för den allmänna 
koldioxidbeskattningen som fastställs i 
detta direktiv ska anpassas vart tredje år 
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från och med den 1 juli 2016 för att ta 
hänsyn till ändringar av 
marknadspriserna för koldioxid.
För varje uppdatering ska miniminivån 
för koldioxidbeskattningen anpassas till 
det faktiska koldioxidpris som gäller 
enligt systemet för handel med 
utsläppsrätter för växthusgaser.
De tekniska specifikationerna för hur en 
sådan anpassning ska göras ska ingå i 
den rapport som kommissionen ska 
överlämna före slutet av 2015 i enlighet 
med artikel 29. Kommissionen ska 
offentliggöra de antagna miniminivåerna 
för koldioxidbeskattningen i 
Europeiska unionens officiella tidning.”

Or. en

Motivering

Minimiskattesatsen för koldioxid bör anpassas till koldioxidpriset inom systemet för handel 
med utsläppsrätter, så att det finns en garanti för att koldioxidaspekten i skatten inte urholkas 
i reala termer. Eftersom det råder osäkerhet om hur koldioxidpriset inom systemet för handel 
med utsläppsrätter kommer att utvecklas efter 2013 behövs det en spärr för att få till stånd 
förutsebara villkor för alla privata och offentliga aktörer som är intresserade av att investera 
i utsläppsminskningar, bättre energieffektivitet och energibesparingar.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led bb (nytt)
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 4 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Följande punkt ska läggas till:
”4b. Om de europeiska målen för 
koldioxidutsläpp ändras väsentligt ska 
kommissionen, inom tre månader efter det 
datum då beslutet att väsentligt ändra 
målet fattas, lägga fram en rapport om de 
eventuella anpassningar till detta direktiv 
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som behövs för att nå de nya målen. Rådet 
ska, inom tre månader efter det datum då 
kommissionen lägger fram sin rapport, 
besluta om minimiskattesatsen för 
koldioxid ska anpassas i enlighet 
därmed.”

Or. en

Motivering

Om nivåerna för minskningen av koldioxidutsläpp skulle fastställas till högre än de 
nuvarande 20 procenten före 2020, borde minimiskattesatsen för koldioxid i detta direktiv 
anpassas till det nya minskningsmålet.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I artikel 8 ska punkt 1 ersättas med 
följande:

(7) Artikel 8 utgår.

Or. en

Motivering

För att det ska vara rättvist gentemot andra ekonomiska verksamheter som omfattas av 
bestämmelserna om energibeskattning och för att inte missa möjligheter som främjar att ovan 
nämnda verksamheter minskar koldioxidutsläpp och energianvändning, bör de inte beviljas 
undantag.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11 – led a – led iia (nytt)
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 14 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) led b utgår.

Or. en

Motivering

För att det ska vara rättvist gentemot andra transportsätt och för att inte missa möjligheter 
som främjar att dessa verksamheter minskar koldioxidutsläpp och energianvändning, bör de 
inte beviljas undantag.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11 – led a – led iib (nytt)
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iib) led c utgår.

Or. en

Motivering

För att det ska vara rättvist gentemot andra transportsätt och för att inte missa möjligheter 
som främjar att dessa verksamheter minskar koldioxidutsläpp och energianvändning, bör de 
inte beviljas undantag.

Ändringsförslag 14

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 

e) Elektricitet som levereras direkt till 
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hamnar.” fartyg i hamnar.

Or. en

Motivering

Investeringar i hamnar och fartyg för att fartygen ska kunna få tillgång till elektricitet i 
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 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Leden h och i ska ersättas med följande: i) Led h utgår och led i ska ersättas med 
följande:

Or. en

Motivering

Undantag till förmån för alla hushåll skulle innebära att man går miste om ett viktigt 
incitament för att minska koldioxidutsläppen och energianvändningen. De inkomster som man 
erhåller genom dessa skatter bör användas till att hjälpa låginkomsttagare som är särskilt 
sårbara samt till att renovera sociala bostäder eller energifattiga människors bostäder. I 
vissa medlemsstater kompenseras redan högre uppvärmningskostnader med högre 
socialbidrag eller ytterligare sociala åtgärder. Medlemsstaterna bör bli skyldiga att 
rapportera tillbaka till kommissionen om de åtgärder som de vidtar för att skydda 
låginkomsttagare.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13 – led a – led ia (nytt)
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 15 – punkt 1 – led j
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) led j utgår.

Or. en

Motivering

För att det ska vara rättvist gentemot andra sektorer och för att inte missa möjligheter som 
främjar att dessa sektorer minskar koldioxidutsläpp och energianvändning, bör de inte 
beviljas undantag.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13 – led a – led ib (nytt)
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 15 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ib) led k utgår.

Or. en

Motivering

För att det ska vara rättvist gentemot andra sektorer och för att inte missa möjligheter som 
främjar att dessa sektorer minskar koldioxidutsläpp och energianvändning, bör de inte 
beviljas undantag.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13 – led aa (nytt)
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Följande punkt ska läggas till:
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”1a. De minskade växthusgasutsläppen 
genom användningen av biodrivmedel 
och flytande biobränslen för de syften 
som anges i punkt 1 a, b och c ska vara 
åtminstone 35 procent. Från och med den 
1 januari 2017 ska de minskade 
växthusgasutsläppen genom 
användningen av biodrivmedel och 
flytande biobränslen för de syften som 
anges i punkt 1 a, b och c vara åtminstone 
50 procent. Från och med den 
1 januari 2018 ska de minskade 
växthusgasutsläppen vara åtminstone 
60 procent för biodrivmedel och flytande 
biobränslen som producerats i 
anläggningar vars produktion startat den 
1 januari 2017 eller senare.”

Or. en

Motivering

Undantaget från koldioxidskatt gäller för närvarande endast bränslen som uppfyller 
hållbarhetskriterierna i direktivet om förnybar energi. Vi föreslår att detta undantag 
begränsas ytterligare i enlighet med direktiv 2009/28/EG om minskade koldioxidutsläpp. 
Detta skulle betyda att undantaget från koldioxidskatt för biodrivmedel och flytande 
biobränslen som ger en minskning på minst 35 procent av växthusgasutsläppen endast bör 
gälla till slutet av 2016. Gränsen bör vara 50 procent från och med 2017 och 60 procent från 
och med 2018.

Ändringsförslag 19

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Punkt 3 ska ersättas med följande: b) Punkt 3 utgår.

”3. Medlemsstaterna får tillämpa en 
skattenivå för skatter på allmän 
energiförbrukning ner till noll för 
förbrukning av energiprodukter och 
elektricitet inom jordbruk, 
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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.”

Or. en

Motivering

För att det ska vara rättvist gentemot andra ekonomiska verksamheter som omfattas av 
bestämmelserna om energibeskattning och för att inte missa möjligheter som främjar att ovan 
nämnda verksamheter minskar koldioxidutsläpp och energianvändning, bör de inte beviljas 
undantag.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13 a* – led a – led i
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Fram till den 1 januari 2023 får 
medlemsstaterna, utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 5 i denna artikel, 
under tillsyn av skattemyndigheterna 
tillämpa skattebefrielse eller nedsatt 
skattesats för skatter på allmän 
energiförbrukning för de skattepliktiga 
produkter som avses i artikel 2 i detta 
direktiv när dessa produkter består av eller 
innehåller en eller flera av följande 
produkter, och när det gäller biodrivmedel 
och flytande biobränslen enligt 
definitionen i artikel 2 h och 2 i i 
direktiv 2009/28/EG dessa uppfyller 
hållbarhetskriterierna enligt artikel 17 i det 
direktivet:”

”Fram till den 1 januari 2020 får 
medlemsstaterna, utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 5, under tillsyn av 
skattemyndigheterna tillämpa 
skattebefrielse eller nedsatt skattesats för 
skatter på allmän energiförbrukning för de 
skattepliktiga produkter som avses i 
artikel 2 i detta direktiv när dessa produkter 
består av eller innehåller en eller flera av 
följande produkter, och när det gäller 
biodrivmedel och flytande biobränslen 
enligt definitionen i artikel 2 h och 2 i i 
direktiv 2009/28/EG dessa uppfyller 
hållbarhetskriterierna enligt artikel 17 i det 
direktivet: Dessutom ska de minskade 
växthusgasutsläppen genom 
användningen av biodrivmedel och 
flytande biobränslen för de syften som 
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avses i detta direktiv vara minst 
35 procent. Från och med den 
1 januari 2017 ska de minskade 
växthusgasutsläppen genom 
användningen av biodrivmedel och 
flytande biobränslen vara åtminstone
50 procent. Från och med den 
1 januari 2018 ska denna minskning av 
växthusgasutsläppen vara åtminstone 
60 procent för biodrivmedel och flytande 
biobränslen som producerats i 
anläggningar vars produktion startat den 
1 januari 2017 eller senare.”

______________
* N.B. felaktigt numrerad '(1)' i 
kommissionens förslag.

Or. en

Motivering

Slutdatumet för skattebefrielse och/eller nedsatt skattesats är alltför sent och bör på nytt 
diskuteras och fastställas i enlighet med EU:s nuvarande 20-20-20-politik. Vi föreslår därför 
att detta undantag begränsas ytterligare i enlighet med direktiv 2009/28/EG om minskade 
koldioxidutsläpp (stegvis minskning av koldioxidutsläpp 2013, 2017 och 2018).

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Bulgarien, Tjeckien, Estland, Lettland, 
Litauen, Ungern, Polen, Rumänien och 
Slovakien får, för de användningar som 
avses i artiklarna 8 och 9, tillämpa en 
övergångsperiod fram till den 
1 januari 2021 för införande av 
koldioxidrelaterade skatter. Om unionen 
beslutar att nivåerna för 
växthusgasutsläpp ska sänkas fram till 

utgår
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2020 med mer än 20 procent jämfört med 
nivåerna 1990, ska kommissionen 
granska tillämpningen av dessa 
övergångsperioder och, om det är 
lämpligt, lägga fram ett förslag i avsikt att 
förkorta dem och/eller modifiera 
miniminivåerna för koldioxidrelaterade 
skatter enligt det som anges i bilaga I.”

Or. en

Motivering

Den övergångsperiod som planerats för införande av den koldioxidrelaterade delen av den 
nya beskattningsmetoden är tillräckligt lång. Det är inte alls nödvändigt att göra undantag 
för de angivna medlemsstaterna. Vi bör inte skapa nya snedvridningar på den inre 
marknaden. Dessutom riskerar dessa länder att komma på efterkälken i sin övergång mot en 
grönare ekonomi om incitamenten för energieffektivitet och innovation i energibesparingarna 
skulle införas senare än i resten av EU.

Ändringsförslag 22

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

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

Or. en

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.
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Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Bilaga
Direktiv 2003/96/EG
Bilaga I – tabell A – kolumn 2 – raderna 2-6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20 euro/t CO2 30 euro/t CO2

Or. en

Motivering

I kommissionens egen konsekvensbedömning förutsågs att den föreslagna ursprungliga 
skattesatsen för koldioxid på 20 euro/t CO2 kommer att resultera i en fyraprocentig minskning 
av koldioxidutsläppen i de sektorer som inte omfattas av systemet för handel med 
utsläppsrätter (ETS) senast 2020. Sådana minskningar som ett resultat av 
energiskattedirektivet är helt otillräckliga. Det finns redan en ordentlig modellering och 
denna visar den sannolika skattesats som är nödvändig för att uppnå detta mål. Den visar sig 
till och med vara högre än den föreslagna 30 euro/t CO2, men 30 euro verkar vara rimligt 
som en inledande taxa.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Bilaga
Direktiv 2003/96/EG
Bilaga I – tabell B

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tabell B med titeln ”Tillämpliga 
minimiskattenivåer från och med den 
1 januari 2013 för motorbränslen som 
används för de ändamål som anges i 
artikel 8.2” ska utgå.

Or. en

Motivering

Eftersom vi föreslår att man stryker artikel 8 som innehåller hänvisningen till tabell B, bör 
även tabell B utgå.



PE472.296v01-00 20/20 PA\877822SV.doc

SV

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Bilaga
Direktiv 2003/96/EG
Bilaga I – tabell C – kolumn 2 – raderna 1-6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20 euro/t CO2 30 euro/t CO2

Or. en

Motivering

I kommissionens egen konsekvensbedömning förutsågs att den föreslagna ursprungliga 
skattesatsen för koldioxid på 20 euro/t CO2 kommer att resultera i en fyraprocentig minskning 
av koldioxidutsläppen i de sektorer som inte omfattas av systemet för handel med 
utsläppsrätter (ETS) senast 2020. Sådana minskningar som ett resultat av 
energiskattedirektivet är helt otillräckliga. Det finns redan en ordentlig modellering och 
denna visar den sannolika skattesats som är nödvändig för att uppnå detta mål. Den visar sig 
till och med vara högre än den föreslagna 30 euro/t CO2, men 30 euro verkar vara rimligt 
som en inledande taxa.


