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KORTFATTAD MOTIVERING

Det allmänna syftet med utkastet till rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/96/EG om en 
omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet är 
att omstrukturera det sätt på vilket energi beskattas för att främja målet om en energieffektiv 
ekonomi med låga koldioxidutsläpp och för att undvika problem på den inre marknaden. 
Utkastets syfte är att garantera att energikällorna behandlas enhetligt, tillhandahålla en 
anpassad ram för beskattning av förnybara energikällor och tillhandahålla en ram för 
tillämpning av koldioxidrelaterade skatter.

Därför föreslår man i det reviderade energibeskattningsdirektivet att minimiskattesatsen för 
energiprodukter delas upp i följande två delar:

1. Koldioxidrelaterade skatter, baserade på energiprodukternas koldioxidutsläpp, som ska 
uppgå till 20 euro per ton koldioxid.

2. En allmän skatt på energiförbrukning, baserad på energiinnehåll per gigajoule, oavsett 
energiprodukt.

Föredragandens ståndpunkt:

ITRE:s föredragande välkomnar i princip de övergripande målen med den föreslagna 
översynen av energibeskattningsdirektivet, särskilt målet att direktivet i högre grad ska 
stämma överens med EU:s energi- och klimatförändringsmål. Föredraganden oroar sig dock 
för utkastets eventuella effekter för medlemsstaternas möjlighet att välja sin energimix i 
enlighet med bestämmelserna i Lissabonfördraget. Förslaget kommer att ge betydande 
effekter för medlemsstaternas möjligheter att påverka energiskattesystemen och för företag på 
energimarknaden. Åtgärder på EU-nivå bör därför motiveras detaljerat och stämma överens 
med den föreslagna rättsliga grunden. 

Föredraganden betonar att konsekvensbedömningen inte innehåller en detaljerad redogörelse 
som gör det möjligt att bedöma överensstämmelsen med subsidiaritetsprincipen (och 
proportionalitetsprincipen), enligt kravet i artikel 5 i protokoll nr 2. Förslaget avser ett område 
där unionen och medlemsstaten är gemensamt behöriga, men föredraganden noterar att den 
föreslagna översynen av energibeskattningsdirektivet inte i alla avseenden begränsar sig till 
vad som är nödvändigt för att uppnå målen och att besluten hur som helst bör fattas så nära 
EU-medborgarna som möjligt. Avvikelser från detta antagande måste motiveras detaljerat och 
tydligt så att EU-medborgarna ska kunna förstå de kvalitativa och kvantitativa orsakerna till 
behovet av EU-åtgärder. 

Föredraganden oroar sig också för att den föreslagna översynen av 
energibeskattningsdirektivet kan få vissa ekonomiska och socioekonomiska effekter.

Föredraganden betonar för det första att eventuella åtgärder i samband med översynen av det 
befintliga energibeskattningsdirektivet noggrant bör analyseras i termer av effekter för 
enskilda medlemsstaters ekonomier och för det andra att ett reviderat 
energibeskattningsdirektiv bör innehålla förslag till flexibla och realistiska lösningar som är 
anpassade till dessa enskilda ekonomier. Föredraganden påminner även om att det behövs 
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realistiska övergångsperioder.

Föredraganden beklagar att kommissionens i sitt utkast inte har beaktat industripolitiken i 
tillräcklig utsträckning. I det reviderade energibeskattningsdirektivet föreslås en gemensam 
energiskatt baserad på bränslets energiinnehåll, vilket innebär att de flesta medlemsstater i 
hög grad skulle behöva ändra sin beskattning av olika energikällor. Det är viktigt att bedöma 
konsekvenserna för alla industri- och företagssektorer för att garantera EU:s konkurrenskraft. 
Översynen av energibeskattningsdirektivet bör inte medföra marknadsstörningar som leder till 
en förlust av arbetstillfällen. Man bör dessutom garantera samstämdhet med andra 
politikområden. 

Minimiskattesatserna fastställdes 2003 och föredraganden anser att det är dags att se över 
dessa för att ta hänsyn till den ackumulerade inflationen och behovet av att de även i 
fortsättningen tillhandahåller en effektiv ram på den inre marknaden, som också beaktar 
miljöeffekter och olika bränslen. Föredraganden noterar dock att en automatisk indexering av 
minimiskattesatserna skulle ta ifrån medlemsstaterna kontrollen över de framtida 
minimiskattenivåerna i EU. Föredraganden fruktar att genomförandet av direktivet enligt 
Europeiska kommissionens utkast skulle leda till högre priser för till exempel kol, naturgas, 
eldningsolja och dieselolja samt kommer att ha en direkt negativ social effekt på grund av 
högre priser för värme och tillverkade produkter, som ska betalas av slutanvändarna. En 
automatisk justering av skatterna på den allmänna energiförbrukningen skulle kunna leda till 
en orimlig och oproportionerlig börda för slutkonsumenten. Föredraganden påminner om att 
bränslepriserna redan har stigit kraftigt under de senaste åren. 

Medlemsstaternas flexibilitet minskar i förslaget till översyn av energibeskattningsdirektivet, 
och föredraganden oroar sig för att detta kommer att leda till ökade kostnader för energi och 
bränsle inom sektorer såsom jordbruk, trädgårdsodling och fiskodling samt skogsbruk.

Föredraganden vidhåller att medlemsstaterna bör få besluta om sina nationella skattestrukturer 
och om förhållandet mellan nationella skattesatser för energiprodukter. Föredraganden 
påminner om att det har krävts massiva investeringar i den europeiska lagstiftningen om 
luftkvalitet och koldioxidutsläpp, och därför bör till exempel den differentierade 
beskattningen av diesel och bensin även i fortsättningen främja dieseln skattemässigt eftersom 
den är mer energieffektiv och koldioxidsnål än bensin, och dieselskatten bör därför inte vara 
högre än skatten på bensin. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 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 – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) Med tanke på teknisk neutralitet bör 
minimiskattenivåer gälla för alla 
energiprodukter som används för ett visst 
ändamål. Det är inte nödvändigt med lika 
nivåer på de nationella skattesatserna när 
det gäller energipolitiken.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) När det gäller motorbränslen skapar 
den gynnsammare minimiskattenivån som 
tillämpas på dieselbrännolja, en produkt 
som ursprungligen främst infördes för 
yrkesanvändning och därför traditionellt 
har beskattats på en lägre nivå, en 
snedvridande effekt i förhållande till 
bensin, det viktigaste konkurrerande 
bränslet. I artikel 7 i direktiv 2003/96/EG 
anges därför de första stegen för en 
gradvis anpassning till de
minimiskattenivåer som tillämpas på 
bensin. Det är nödvändigt att slutföra 
denna anpassning och gradvis övergå till 
en situation där dieselbrännolja och 
bensin beskattas på samma nivå.

utgår
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Ändringsförslag 3

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) 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.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Varje ändring av 
energibeskattningen måste se till att 
sektorer som inte omfattas av handeln 
med utsläppsrätter inte missgynnas i 
förhållande till sektorer som omfattas av 
detta system.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) I fråga om gasol (LPG) och naturgas
som används som drivmedel är det inte 

(18) I fråga om gasol (LPG) som används 
som motorbränsle är det inte längre 
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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.

berättigat med fördelar i form av lägre 
minimiskattenivå för allmän 
energiförbrukning eller möjligheten att 
undanta dessa bränslen från beskattning, 
särskilt mot bakgrund av behovet att öka 
marknadsandelarna för förnybara 
energikällor, och därför bör dessa fördelar 
avskaffas på medellång sikt.

Ändringsförslag 6

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Energiprodukter och elektricitet ska 
beskattas i medlemsstaterna i 
överensstämmelse med detta direktiv.

1. Energiprodukter och elektricitet ska 
beskattas i medlemsstaterna i 
överensstämmelse med detta direktiv, och 
medlemsstaterna ska säkerställa att 
produkter och tjänster erbjuds till 
överkomliga priser för att undanröja 
risken för att invånarna drabbas av 
energifattigdom. Kommissionen ska 
genomföra konsekvensbedömningar i 
detta syfte.

Motivering

Europeiska unionens främsta mål är att garantera medborgarnas välbefinnande.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led a – led i
Direktiv 2003/96/EG 
Artikel 2 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) produkter enligt KN-nummer 
2909 19 10 samt 3824 90 91,

h) produkter enligt KN-nummer 
2909 19 10, 3824 90 91 och 3824 90 97,
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led a – led ii
Direktiv 2003/96/EG 
Artikel 2 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) produkter enligt KN-nummer 
2909 19 90, 3823 19 90 och 3824 90 97
om dessa är avsedda för uppvärmning eller 
användning som motorbränsle.

j) produkter enligt KN-nummer 2909 19 90
och 3823 19 90 om dessa är avsedda för 
uppvärmning eller användning som 
motorbränsle.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 3 – punkt 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) elektricitet som används för att pumpa 
vatten för bevattning,

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b – inledningen
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 4 – punkterna 3 och 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Följande punkter ska läggas till som 
punkterna 3 och 4:

utgår

Motivering

Denna bestämmelse strider mot subsidiaritetsprincipen eftersom den begränsar 
medlemsstaternas frihet att fastställa sin skattepolitik.
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Ändringsförslag 11

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

utgår

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4 – led b 
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår 

Motivering

Se skäl 12.

Ändringsförslag 13

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

4. De miniminivåer för skatt på allmän 
energiförbrukning som fastställs i detta 
direktiv ska antas vart tredje år med 
början från den 1 juli 2016 i syfte att 
beakta förändringarna i det 
harmoniserade konsumentprisindex som 
publiceras av Eurostat, med uteslutning 
av energi och oförädlade livsmedel. 
Kommissionen ska publicera de antagna 
minimiskattenivåerna i Europeiska 
unionens officiella tidning.

utgår

Motivering

Denna bestämmelse strider mot subsidiaritetsprincipen eftersom den begränsar 
medlemsstaterna frihet att fastställa sin skattepolitik.

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Miniminivåerna ska antas automatiskt 
genom ökning eller sänkning av 
basbeloppet i euro med den procentuella 
ändringen av indexet under de tre 
föregående kalenderåren. Om den 
procentuella ändringen sedan det senaste 
antagandet är mindre än 0,5 procent ska 
inga nya miniminivåer antas.”

utgår

Motivering

En automatisk indexering av minimiskattesatserna skulle ta ifrån medlemsstaterna kontrollen 
över de framtida minimiskattenivåerna i EU.
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Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led a
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Under förutsättning att medlemsstaterna 
iakttar de minimiskattenivåer som 
föreskrivs i detta direktiv får de under 
skattemyndigheternas tillsyn tillämpa 
differentierade skattesatser på allmän 
energiförbrukning i följande fall.”

”Under förutsättning att medlemsstaterna 
iakttar de minimiskattenivåer som 
fastställs i enlighet med detta direktiv får 
de under skattemyndigheternas tillsyn 
tillämpa differentierade skattesatser på 
allmän energiförbrukning i följande fall.”

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Artikel 7 ska ersättas med följande: (6) I artikel 7 ska punkt 1 ersättas med 
följande:

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11 – led a – led i
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 14 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Medlemsstaterna ska, utöver vad som 
följer av de allmänna bestämmelserna i 
rådets direktiv 2008/118/EG av den 
16 december 2008 om allmänna regler för 
punktskatt och om upphävande av 
direktiv 92/12/EEG(*) om skattebefrielser 
för användning av skattepliktiga produkter, 
och utan att det påverkar tillämpningen av 
unionens andra bestämmelser, bevilja 

”1. Medlemsstaterna ska, utöver vad som 
följer av de allmänna bestämmelserna i 
rådets direktiv 2008/118/EG av den 
16 december 2008 om allmänna regler för 
punktskatt och om upphävande av 
direktiv 92/12/EEG(*) om skattebefrielser 
för användning av skattepliktiga produkter, 
och utan att det påverkar tillämpningen av 
unionens andra bestämmelser, bevilja 
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skattebefrielse för följande 
användningsområden, på villkor som 
medlemsstaterna ska fastställa i syfte att 
säkerställa en korrekt och lättfattlig 
tillämpning av sådana skattebefrielser och i 
syfte att förhindra varje form av
skatteflykt, undandragande av skatt eller 
missbruk:

skattebefrielse för följande 
användningsområden, på villkor som 
medlemsstaterna ska fastställa i syfte att 
säkerställa en korrekt och lättfattlig 
tillämpning av sådana skattebefrielser och i 
syfte att förhindra energifattigdom,
skatteflykt, undandragande av skatt eller 
missbruk:

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13 – led a – led -i (nytt)
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 15 – punkt 1 – led ba (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-i) Följande led ska läggas till:
”ba) Fram till den 1 januari 2023, 
elektricitet som används för att ladda 
elektriska fordon och hybridfordon som 
används för vägtransporter.”

Ändringsförslag 19

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 

”h) Elektricitet, naturgas, kol, fasta 
bränslen och andra 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 
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användningstyp. Om en användning är 
obetydlig får den anses vara obefintlig.

tillämpas i proportion till varje 
användningstyp. Om en användning är 
obetydlig får den anses vara obefintlig.

Ändringsförslag 20

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, 
biogas och gasol som används som 
drivmedel och gasol som används som 
bränsle.”

Ändringsförslag 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Följande led ska läggas till:
”1a. Naturgas och biometan som används 
som bränsle i transportsektorn åtminstone 
tills andelen förnybar energi uppgår till 
10 procent i transportsektorn. 
Kommissionen ska fortlöpande övervaka 
marknadsutvecklingen och vid en lämplig 
tidpunkt lägga fram ett förslag till rättsakt 
i detta avseende.”

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13 – led a – led ii
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 15 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Följande stycke ska läggas till: utgår
”Leden a–e och g gäller endast för skatter 
på allmän energiförbrukning.”

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13 – led b
Direktiv 2003/96/EG
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 ner till noll för energiprodukter 
och elektricitet för bevattning och inom
jordbruk, trädgårdsodling eller fiskodling 
samt inom skogsbruk.

Motivering

Medlemsstaterna bör även i framtiden få tillämpa en skattenivå ända ner till noll för 
jordbruk, trädgårdsodling och fiskodling samt skogsbruk.

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fram till den 31 januari 2023 får 
medlemsstaterna, utan att det påverkar 

1. Fram till den 1 januari 2023 får 
medlemsstaterna, utan att det påverkar 
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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:

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, eller 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 eller, när det gäller 
motorbränslen, så länge de har en 
marknadsandel som är mindre än 
5 procent.

Ändringsförslag 25

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 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.”

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 2030 för införande av 
koldioxidrelaterade skatter. Om unionen 
beslutar att nivåerna för växthusgasutsläpp 
ska sänkas fram till 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 till 
minskning av miniminivåerna för 
koldioxidrelaterade skatter i jämförelse 
med de nivåer som anges i bilaga I.”
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Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 19
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Befogenheterna att anta de delegerade 
akter som anges i artikel 2.5 ska delegeras 
till kommissionen tills vidare.

1. Befogenheterna att anta de delegerade 
akter som anges i artikel 2.5 ska delegeras 
till kommissionen för en period om 
fem år.

Ändringsförslag 27

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 femte år med början vid utgången av 
2015 ska kommissionen överlämna en 
rapport om tillämpningen av detta direktiv 
till Europaparlamentet och rådet och om 
konsekvenserna av dess tillämpning för 
unionens ekonomi och 
unionsmedborgarnas välbefinnande. Om
det i denna rapport dras slutsatsen att 
detta direktiv behöver ändras, ska 
kommissionen lägga fram ett förslag.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 29 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I rapporten ska kommissionen bland annat 
granska miniminivån för 
koldioxidrelaterade skatter och 

I rapporten ska kommissionen bland annat 
granska miniminivån för 
koldioxidrelaterade skatter och 
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verkningarna av innovation och teknisk 
utveckling särskilt när det gäller effektivt 
energiutnyttjande, användningen av 
elektricitet inom transport och motivering 
för de undantag och avdrag, inbegripet för 
bränsle för luft- och sjöfart, som fastställs i 
detta direktiv. Kommissionen kan lämna in 
en rapport inom området och, där det är 
lämpligt, ett förslag. Rapporten ska 
utarbetas utifrån principen om en väl 
fungerande inre marknad, 
minimiskattenivåernas reella värden och 
fördragets bredare mål.

verkningarna av innovation och teknisk 
utveckling särskilt när det gäller effektivt 
energiutnyttjande, användningen av 
elektricitet inom transport och motivering 
för de undantag och avdrag, inbegripet för 
bränsle för luft- och sjöfart, som fastställs i 
detta direktiv. Kommissionen kan lämna in 
en rapport inom området och, där det är 
lämpligt, ett förslag. Rapporten ska beakta 
konsekvenserna för priset på varor och 
tjänster och för energifattigdomen bland 
befolkningen i medlemsstaterna, den inre 
marknadens sätt att fungera, 
minimiskattenivåernas reella värden och 
fördragets bredare mål samt
genomförandet av insatserna för att 
använda skatteintäkterna till att öka 
sektorernas energieffektivitet. 

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Bilaga
Direktiv 2003/96/EG
Bilaga I – Tabell A – kolumn 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Koldioxidrelaterade skatter Koldioxidrelaterade skatter 
1 januari 2013 1 januari 2013

20 euro/t CO2 12 euro/t CO2

20 euro/t CO2 12 euro/t CO2

20 euro/t CO2 12 euro/t CO2

20 euro/t CO2 12 euro/t CO2

20 euro/t CO2 12 euro/t CO2

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Bilaga
Direktiv 2003/96/EG
Bilaga I – Tabell A – kolumn 5



PE473.711v02-00 18/20 AD\891230SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skatter på allmän energiförbrukning utgår
1 januari 2018
9,6 euro/GJ
9,6 euro/GJ
9,6 euro/GJ
9,6 euro/GJ
9,6 euro/GJ

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Bilaga
Direktiv 2003/96/EG
Bilaga I – Tabell A – rad 7

Kommissionens förslag
Naturgas

KN-nummer 
2711 11 00 och 
2711 21 00

20 euro/t 
CO2

1,5 euro/GJ 5,5 euro/GJ 9,6 euro/GJ

Ändringsförslag
Naturgas

KN-nummer 
2711 11 00 och 
2711 21 00

20 euro/t 
CO2

1,0 euro/GJ 1,0 euro/GJ 1,0 euro/GJ

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Bilaga
Direktiv 2003/96/EG
Bilaga I – Tabell B – kolumn 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Koldioxidrelaterade skatter Koldioxidrelaterade skatter 

20 euro/t CO2 12 euro/t CO2
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20 euro/t CO2 12 euro/t CO2

20 euro/t CO2 12 euro/t CO2

20 euro/t CO2 12 euro/t CO2

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Bilaga
Direktiv 2003/96/EG
Bilaga I – Tabell C – kolumn 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Koldioxidrelaterade skatter Koldioxidrelaterade skatter 

20 euro/t CO2 12 euro/t CO2

20 euro/t CO2 12 euro/t CO2

20 euro/t CO2 12 euro/t CO2

20 euro/t CO2 12 euro/t CO2

20 euro/t CO2 12 euro/t CO2

20 euro/t CO2 12 euro/t CO2
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