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Ændringsforslag  13
Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 14
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hver af de pågældende komponenter 
bør beregnes på basis af objektive kriterier, 

(6) Hver af de pågældende komponenter 
bør beregnes på basis af objektive kriterier, 
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der gør det muligt at ligebehandle de 
forskellige energikilder. I forbindelse med 
CO2-relateret beskatning bør der henvises 
til de CO2-emissioner, som hvert enkelt af 
de pågældende energiprodukter giver 
anledning til, idet der som reference bruges 
de CO2-emissionsfaktorer, der er fastlagt i 
Kommissionens beslutning 2007/589/EF af 
18. juli 2007 om retningslinjer for 
overvågning og rapportering af 
drivhusgasudledninger i medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF. I forbindelse med den 
generelle energiforbrugsbeskatning bør der 
henvises til de forskellige energiprodukters 
og elektricitetens energiindhold, jf. 
referencerne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 2006 
om energieffektivitet i slutanvendelserne 
og om energitjenester samt om ophævelse 
af Rådets direktiv 93/76/EØF. I den 
sammenhæng bør der tages hensyn til de 
miljømæssige fordele, der er knyttet til 
biomasse eller produkter fremstillet af 
biomasse. Disse produkter bør beskattes 
på grundlag af de CO2-emissionsfaktorer, 
der er angivet i beslutning 2007/589/EF 
for biomasse eller produkter fremstillet af 
biomasse, og af deres energiindhold som 
angivet i bilag III til direktiv 2009/28/EF. 
Biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
som defineret i artikel 2, litra h) og i), i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme 
af anvendelsen af energi fra vedvarende 
energikilder er i den forbindelse langt den 
vigtigste kategori. Eftersom de 
miljømæssige fordele ved disse produkter 
varierer, alt efter om de opfylder 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17 i 
nævnte direktiv, bør de specifikke 
referenceværdier for biomasse og 
produkter fremstillet af biomasse kun 
finde anvendelse, når disse kriterier er 
opfyldt.

der gør det muligt at ligebehandle de 
forskellige energikilder. I forbindelse med 
CO2-relateret beskatning på ikke-
biomassebaserede brændstoffer bør der 
henvises til de CO2-emissioner, som hvert 
enkelt af de pågældende energiprodukter 
giver anledning til, idet der som reference 
bruges de CO2-emissionsfaktorer, der er 
fastlagt i Kommissionens beslutning 
2007/589/EF af 18. juli 2007 om 
retningslinjer for overvågning og 
rapportering af drivhusgasudledninger i 
medfør af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/87/EF. I forbindelse med den 
generelle energiforbrugsbeskatning bør der 
henvises til de forskellige energiprodukters 
og elektricitetens energiindhold, jf. 
referencerne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 2006 
om energieffektivitet i slutanvendelserne 
og om energitjenester samt om ophævelse 
af Rådets direktiv 93/76/EØF. For så vidt 
angår biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, som defineret i artikel 2, litra 
h) og i) i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder, der ikke opfylder 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17 i 
nævnte direktiv, anvender 
medlemsstaterne CO2-
referenceemsissionsfaktoren for det 
tilsvarende brændsel til opvarmning eller 
motorbrændstof, for hvilket 
minimumsafgiftssatserne er specificeret i 
dette direktiv.

Or. en
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Begrundelse

Medlemsstaterne bør ikke forhindres i at pålægge biobaserede brændstoffer CO2-afgifter i 
det omfang dette afspejler nettolivscyklussen for CO2-emission forårsaget af produktion, 
raffinering, transport og anvendelse af disse brændstoffer. Dette bør ikke kun gælde for 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler, men også for brændstoffer baseret på fast 
biomasse.

Ændringsforslag 15
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) CO2-relateret beskatning bør tilpasses 
virkemåden for direktiv 2003/87/EF for at 
supplere den på effektiv vis. Denne 
beskatning bør gælde for alle anvendelser, 
også med andre formål end opvarmning, af 
energiprodukter, der forårsager CO2-
emissioner i anlæg i den betydning, der er 
fastlagt i nævnte direktiv, forudsat at det 
pågældende anlæg ikke er omfattet af 
emissionshandelsordningen i henhold til 
nævnte direktiv. Eftersom den kumulative 
anvendelse af begge disse instrumenter dog 
ikke vil gøre det muligt at opnå større 
emissionsreduktioner end dem, der generelt 
opnås gennem emissionshandelsordningen 
alene, men blot vil øge de samlede 
omkostninger i forbindelse med disse 
reduktioner, bør CO2-relateret beskatning 
ikke gælde for forbrug i anlæg, der er 
omfattet af EU-ordningen.

(7) CO2-relateret beskatning bør tilpasses 
virkemåden for direktiv 2003/87/EF for at 
supplere den på effektiv vis. Denne 
beskatning bør gælde for alle anvendelser, 
også med andre formål end opvarmning, af 
energiprodukter, der forårsager CO2-
emissioner i anlæg i den betydning, der er 
fastlagt i nævnte direktiv, forudsat at det 
pågældende anlæg ikke er omfattet af 
emissionshandelsordningen i henhold til 
nævnte direktiv. Eftersom den kumulative 
anvendelse af begge disse instrumenter dog 
ikke vil gøre det muligt at opnå større 
emissionsreduktioner end dem, der generelt 
opnås gennem emissionshandelsordningen 
alene, men blot vil øge de samlede 
omkostninger i forbindelse med disse 
reduktioner, bør CO2-relateret beskatning 
ikke gælde for forbrug i anlæg, der er 
omfattet af EU-ordningen, hvor der ikke er 
tildelt gratis emissioner.

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at fritage sektorer, der ikke modtager gratisemissioner, for CO2-
afgifter.
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Ændringsforslag 16
Evžen Tošenovský

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(8) Af hensyn til en gradvis overgang fra 
anvendelse af fossile brændstoffer til mere 
miljøvenlige brændstoffer bør der indføres 
skattemæssige incitamenter for at fremme 
en gradvist voksende anvendelse af 
miljøvenlige energiprodukter og 
miljøvenlig elektricitetsproduktion.
Proportionalitetsprincippet bør derfor 
anvendes på en retfærdig måde ved 
fastsættelse af afgiftssatsen på fossile og 
ikke fossile brændstoffer og for hvert
enkelt energiprodukt, der falder inden for 
en af disse kategorier. I de tilfælde hvor 
de samme minimumsafgiftssatser
anbefales som en del af dette direktiv om 
fossile brændstoffer på den ene side og på 
den anden side, ikke fossile brændstoffer,
bør medlemsstaterne sikre de samme 
nationale minimumsafgiftssatser for alle 
de pågældende produkter i enten fossile 
eller ikke fossile brændstofkategorier.
Efter anmodning fra de enkelte 
medlemsstater bør disse bevilges
overgangsperioder med henblik på at 
muliggøre midlertidige 
udfasningsperioder eller sektorspecifikke 
undtagelser fra direktivets 
anvendelsesområde eller fra datoen af den 
nødvendige gennemførelse i deres 
nationale lovgivninger.

Or. en

Ændringsforslag 17
Werner Langen
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Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(8) Af hensyn til den teknologiske
neutralitet bør der anvendes 
minimumsafgiftssatser for alle 
energiprodukter til en given anvendelse.
Det er ikke nødvendigt, at de nationale 
afgifter er de samme for så vidt angår 
energipolitik.

Or. de

Ændringsforslag 18
Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(9) Minimumssatserne for CO2-relateret 
beskatning bør fastsættes på baggrund af 
de nationale mål for medlemsstaterne, som 
er fastlagt i beslutning 406/2009/EF om 
medlemsstaternes indsats for at reducere 
deres drivhusgasemissioner med henblik på 
at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at 
reducere drivhusgasemissionerne frem til 
2020. Eftersom det i nævnte beslutning 
erkendes, at medlemsstaternes indsats for 
at reducere deres drivhusgasemissioner bør 
fordeles rimeligt mellem medlemsstaterne, 
kan der for visse medlemsstater fastlægges 
overgangsperioder. Disse perioder bør 
være så korte og begrænsede i omfang 
som muligt. Hvis EU beslutter at hæve 
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sine mål for reducering af 
drivhusgasemissionerne, bør disse 
perioder revideres og derefter ændres eller 
fjernes. 

Or. en

Ændringsforslag 19
Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Det bør sikres, at de tilstræbte 
virkninger af minimumsafgiftssatserne 
opretholdes. Eftersom CO2-relateret 
beskatning supplerer anvendelsen af 
direktiv 2003/87/EF, bør 
emissionskvoternes markedspris 
overvåges nøje i den regelmæssige 
revision af direktivet, som Kommissionen 
skal foretage. Minimumssatserne for 
generel energiforbrugsbeskatning bør 
regelmæssigt justeres automatisk for at 
tage hensyn til udviklingen i deres faktiske 
værdi, således at det nuværende niveau 
for harmoniseringen af satserne 
opretholdes; for at mindske den volatilitet, 
energi- og fødevarepriserne giver 
anledning til, bør denne justering foretages 
på grundlag af ændringerne i EU's 
harmoniserede forbrugerprisindeks, 
eksklusive energi og uforarbejdede 
fødevarer, som offentliggjort af Eurostat.

(11) Det bør sikres, at de tilstræbte 
virkninger af minimumsafgiftssatserne 
opretholdes. Minimumssatserne for både 
generel energiforbrugsbeskatning og CO2-
relateret beskatning bør regelmæssigt 
opdateres for at tage hensyn til udviklingen 
i deres faktiske værdi; for at mindske den 
volatilitet, energi- og fødevarepriserne 
giver anledning til, bør disse justeringer
foretages på grundlag af ændringerne i 
EU's harmoniserede forbrugerprisindeks, 
eksklusive energi og uforarbejdede 
fødevarer, som offentliggjort af Eurostat.
Da de CO2-relaterede afgifter imidlertid 
supplerer anvendelsen af direktiv 
2003/87/EF, bør minimumsatsen for 
CO2-relaterede afgifter, hvis og når 
markedsprisen på emissionskvoter er 
højere end realværdien af CO2-
basissatsen, i stedet tilpasses med denne 
pris. Hvis EU's mål for reducering af 
drivhusgasemissioner hæves betydeligt, 
bør CO2-basissatsen bringes i 
overensstemmelse med de nye mål.

Or. en

Ændringsforslag 20
Sari Essayah
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Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Med hensyn til motorbrændstoffer 
har den gunstigere minimumsafgiftssats 
for dieselolie, som er et produkt, der for 
størstepartens vedkommende oprindelig 
blev anvendt til erhvervsmæssige formål 
og derfor traditionelt er blevet beskattet 
med en lavere sats, en fordrejende 
virkning i forhold til benzin, som er dets 
hovedkonkurrent. Artikel 7 i direktiv 
2003/96/EF indeholder derfor 
bestemmelser om de første skridt i en 
gradvis tilpasning til den 
minimumsafgiftssats, der gælder for 
benzin. Det er nødvendigt at fuldføre 
denne tilpasning og gradvis opnå en 
situation, hvor dieselolie og benzin 
beskattes efter samme sats.

udgår

Or. fi

Ændringsforslag 21
Edit Herczog

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Med hensyn til motorbrændstoffer har 
den gunstigere minimumsafgiftssats for 
dieselolie, som er et produkt, der for 
størstepartens vedkommende oprindelig 
blev anvendt til erhvervsmæssige formål
og derfor traditionelt er blevet beskattet 
med en lavere sats, en fordrejende virkning 
i forhold til benzin, som er dets 
hovedkonkurrent. Artikel 7 i direktiv 
2003/96/EF indeholder derfor 
bestemmelser om de første skridt i en 
gradvis tilpasning til den 

(12) Med hensyn til motorbrændstoffer har 
den gunstigere minimumsafgiftssats for 
dieselolie, som er et produkt, der for 
størstepartens vedkommende oprindelig 
blev anvendt til erhvervsmæssige formål 
og derfor traditionelt er blevet beskattet 
med en lavere sats, en fordrejende virkning 
i forhold til benzin, som er dets 
hovedkonkurrent. Artikel 7 i direktiv 
2003/96/EF indeholder derfor 
bestemmelser om de første skridt i en 
gradvis tilpasning til den 
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minimumsafgiftssats, der gælder for 
benzin. Det er nødvendigt at fuldføre denne 
tilpasning og gradvis opnå en situation, 
hvor dieselolie og benzin beskattes efter 
samme sats.

minimumsafgiftssats, der gælder for 
benzin. Det er nødvendigt at fuldføre denne 
tilpasning og gradvis opnå en situation, 
hvor dieselolie og benzin beskattes efter 
samme sats. Den gradvise tilpasning skal 
målrettes efter gennemsnitsfrekvensen 
for, hvor ofte borgerne i EU's 
medlemsstater skifter deres køretøj ud.

Or. hu

Begrundelse

I Europa er det forskelligt medlemsstaterne imellem, hvor ofte borgerne har for vane at 
udskifte deres køretøj, og hvor ofte ejerne har råd til at udskifte dem. Stigninger i 
brændstofbeskatningen på dieselolie, herunder på dieselolie, bør være i overensstemmelse 
med den gennemsnitfrekvens, hvormed køretøjerne udskiftes, således at forbrugerne - som en 
reaktion på afgiftssatserne på brændstof - i fremtiden gradvist kan udskifte deres køretøjer, og 
derved skabe nye forbrugsmønstre, hvilket på samme tid er et af målene med direktivet.

Ændringsforslag 22
Mara Bizzotto

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) Medlemsstaternes mulighed for at 
anvende en lavere afgiftssats for 
erhvervsmæssig end for ikke-
erhvervsmæssig brug af dieselolie som 
motorbrændstof, bør bevares og beskyttes. 
Kommissionen opfordres til at indføre en 
fælles europæisk punktafgiftssats på 
erhvervsmæssig dieselolie med henblik på 
at sætte en stopper for fænomenet 
brændstofturisme og på den ene side at 
sikre vejtransportindustriens 
konkurrencedygtighed og overlevelse, der
i stigende grad er truet af de stigende 
oliepriser, og på den anden side at sikre 
forbrugernes købekraft. Energieffektivt 
og overvågning af transportens 
indvirkning på miljøet bør sikres ved 
gennemførelse af foranstaltningerne til 
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bekæmpelse af CO2, der er indeholdt i 
hvidbogen om "En køreplan for et fælles 
europæisk transportområde – mod et 
konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt 
transportsystem", der blev vedtaget af 
Kommissionen den 28. februar 2011. 

Or. it

Ændringsforslag 23
Teresa Riera Madurell

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) 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. es

Ændringsforslag 24
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 13
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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 er denne bestemmelse
af økonomisk betydning, idet 
transportomkostningerne udgør en 
betydelig del af 
driftsomkostningsstrukturen, især i lande, 
hvor afstandene er store og bør derfor
bibeholdes. 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. fi

Ændringsforslag 25
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(13) Hvad angår medlemsstaternes 
mulighed for at anvende en lavere 
afgiftssats for erhvervsmæssig end for 
ikke-erhvervsmæssig brug af dieselolie 
som motorbrændstof, 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 
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længere forenelig med det indre markeds 
korrekte funktion og med traktatens 
overordnede mål. Den bør derfor ophæves.

motorbrændstoffer og andre 
energiprodukter, der anvendes inden for 
luft- og søtransport, derfor beskattes i 
overensstemmelse hermed. 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

Begrundelse

Det bør i henhold til subsidiaritetsprincippet tillades medlemsstaterne at beskatte 
energiprodukter, der anvendes inden for luft- og søfartsvirksomhed, så længe det sker på en 
måde, der er i overensstemmelse med de internationale juridiske forpligtelser på området.

Ændringsforslag 26
Marita Ulvskog

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 beskattes i 
overensstemmelse hermed. Ifølge artikel 9, 
stk. 2, i direktiv 2003/96/EF kan visse 
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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 27
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Det er nødvendigt at begrænse de 
potentielle omkostningseffekter af CO2-
relateret beskatning for sektorer eller 
delsektorer med en betydelig risiko for 
carbon leakage i den betydning, der er 
fastlagt i artikel 10a, stk. 13, i direktiv 
2003/87/EF. Derfor er det 
hensigtsmæssigt at fastlægge relevante 
overgangsforanstaltninger, som imidlertid 
også bør opretholde den CO2-relaterede 
beskatnings miljømæssige effektivitet.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det begrænsede antal sektorer og installationer, der reelt berøres af carbon leakage, 
begrunder ikke denne løsning. Medlemsstaterne bør gennem statsstøtte kompensere enhver 
påvist risiko for carbon leakage for energiintensive industrier som følge af energibeskatning. 

Ændringsforslag 28
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Enhver reform af 
energibeskatningen skal sikre, at sektorer, 
der falder ind under 
emissionshandelsordningen, ikke stilles 
ugunstigt i forhold til de sektorer, der 
dækkes af ordningen.

Or. de

Ændringsforslag 29
Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) eftersom indførelsen af el- og 
hybridkøretøjer vil være af afgørende 
betydning for at mindske afhængigheden 
af konventionelle brændsler inden for 
transportsektoren, bør medlemsstaterne i 
en afgrænset periode have mulighed for 
at anvende en fritagelse for eller 
lempelser af afgiftssatsen på elektricitet, 
der anvendes til at oplade sådanne 
køretøjer.

Or. en

Ændringsforslag 30
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Fritagelser eller lempelser til fordel 
for husholdninger og velgørende 

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

organisationer ville betyde tab af et vigtigt 
incitament til at reducere energiregninger 
og energiforbrug. Indtægter fra 
energibeskatning bør anvendes til at 
hjælpe med at beskytte dem, der har en 
lav indtægt og er særligt 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

Begrundelse

En fritagelse af alle husholdninger vil mindske incitamenterne til energibevaring og ligeledes 
tilskynde til undgå udvikling af mere effektive fjernvarmeløsninger, og derved forvrænge EU's 
emissionshandelssystem. Indtægter fra energibeskatning bør anvendes til at hjælpe de fattige 
grupper i samfundet og støtte energibesparende foranstaltninger.

Ændringsforslag 31
Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Fritagelser eller lempelser til fordel
for husholdninger og velgørende 
organisationer kan udgøre en del af de 
sociale foranstaltninger, medlemsstater 
fastsætter. Muligheden for at anvende
sådanne fritagelser eller lempelser bør af 
hensyn til ligebehandlingen af de 
forskellige energikilder udvides til at 
omfatte alle energiprodukter, der bruges 
som brændsel til opvarmning, og
elektricitet. For at sikre, at virkningerne 

(17) For at kunne skabe de rette 
incitamenter for investering i 
energibesparelse og styrket 
energieffektivitet, bør muligheden for at 
anvende fritagelser eller lempelser for 
husholdninger og velgørende 
organisationer, der er fastsat i artikel 15,
fjernes. I medlemsstater, hvor dette 
påvirker energipriserne, bør 
husholdninger med lav indkomst og 
velgørende organisationer kompenseres 
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heraf for det indre marked fortsat er 
begrænsede, bør sådanne fritagelser eller 
lempelser kun anvendes for ikke-
erhvervsmæssige aktiviteter.

gennem solide og altomfattende 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 32
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 33
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Formålet med dette direktiv er at 
fremme opnåelse af de overordnede mål 
med EU's energi- og klimapolitikker.
Medtagelsen, ved direktiv 2008/101/EF, af 
luftfartssektoren i EU's 
emissionshandelsordning afspejler 
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ambitionen om at nedbringe 
drivhusgasemissionerne fra denne sektor. 
I tilfælde af at der ikke, inden den 31. 
december 2011, er nået en international 
aftale, der omfatter emissionerne fra den 
internationale søfart i sine reduktionsmål, 
forpligter Kommissionen sig til at foreslå 
foranstaltninger til også at lade EU's 
forpligtelser vedrørende 
drivhusgasreduktioner omfatte disse 
emissioner. Med henblik på at tillade 
medlemsstater, der beskatter 
energiprodukter, der anvendes inden for 
sø- og luftfart på samme måde som andre 
energiprodukter til transport, er det af 
afgørende betydning at skabe lige 
konkurrencevilkår for EU's 
energiuafhængighed og som et incitament
til forbedring af energieffektiviteten.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at forbyde medlemsstaterne at beskatte energiprodukter, der anvendes 
inden for luft- og søfartsvirksomhed, så længe sker på en måde, der er i overensstemmelse 
med de internationale juridiske forpligtelser på området.

Ændringsforslag 34
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Det bør dog tillades at gøre en 
undtagelse med hensyn til naturgas og 
biomethan, der anvendes som 
transportbrændstof, da disse spiller en 
vigtig rolle for opfyldelsen af målene om 
10 % vedvarende energi i 
transportsektoren. Set i lyset af dette er 
fritagelse fra energibeskatning begrundet, 
i det mindste indtil EU-målene er nået. 
Undtagelsesbestemmelser af denne art 
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bidrager endvidere til diversificeringen af 
energikilderne inden for 
transportsektoren, der næsten er 
fuldstændig afhængig af olieprodukter, og 
skaber større forsyningssikkerhed.

Or. de

Ændringsforslag 35
Marita Ulvskog

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. 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 
af en fuldstændig eller delvis fritagelse 
gøres betinget af en ny afgørelse, når 
tiden er inde hertil.

(19) Ifølge direktiv 2003/96/EF skal 
medlemsstaterne fritage brændstof, der 
anvendes til erhvervsmæssig sø- og 
luftfart for beskatning. Denne 
bestemmelse er ikke i overensstemmelse 
med EU's overordnede miljømål, 
subsidiaritetsprincippet eller målet om at 
etablere lige vilkår hvad angår
energibeskatning. Den bør derfor fjernes i 
overensstemmelse med bi- og 
multilaterale internationale aftaler og 
med at luftfartssektoren vil blive inddraget 
og søfartssektoren kan inddrages i EU's 
emissionshandelsordning.

Or. en

Ændringsforslag 36
Philippe Lamberts
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for Verts/ALE-Gruppen

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. 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 af 
en fuldstændig eller delvis fritagelse gøres 
betinget af en ny afgørelse, når tiden er 
inde hertil.

(19) Af hensyn til sammenhængen mellem 
beskatningen af transportformerne og til 
reduceringen af emissionen af 
drivhusgasser bør det stå medlemsstaterne 
frit for at beskatte energiprodukter, der 
anvendes til enhver form for luft- og 
søfart, forudsat at bestemmelserne i dette 
direktiv og anden relevant EU- eller 
international lovgivning overholdes. For 
at undgå produktion af brændselsbaseret
elektricitet om bord på fartøjer ved kaj og 
den lokale luftforurening, der er 
forbundet hermed, 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 af en fuldstændig eller 
delvis fritagelse gøres betinget af en ny 
afgørelse, når tiden er inde hertil.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af fordelene sammenlignet med produktion af brændselsbaseret elektricitet om 
bord, bør anvendelse af elektricitet fra land fritages for beskatning. 

Ændringsforslag 37
Edit Herczog

Forslag til direktiv
Betragtning 20
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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.

(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.
De heraf følgende skatteindtægter skal 
genanvendes for at øge og udvikle 
energieffektiviteten i den pågældende 
sektor.

Or. hu

Begrundelse

Uligheden mellem sektorer i forskellige lande vil forsat vokse, hvis hver enkelt medlemsstat 
anvender de skatteindtægter, der indhentes ved dette, til forskellige formål. Da hovedformålet 
med Rådets forslag er at opfylde EU's forpligtelse vedrørende drivhusgasemissioner i 
perioden, der slutter i 2020, vil dette ændringsforslag bidrage til at nå målene.

Ændringsforslag 38
Marita Ulvskog

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 

(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 
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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.

anvende ikke alene de bestemmelser, der 
generelt gælder for erhvervsmæssige 
formål, men også afgifter ned til nul. En 
undersøgelse af denne mulighed vist, at 
dens opretholdelse, hvad angår generel 
energiforbrugsbeskatning, vil være i strid 
med Unionens overordnede politiske mål. 
Derfor bør disse fritagelser fjernes.

Or. en

Ændringsforslag 39
Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Skatteundragelsesfænomenet 
"brændstofturisme" inden for 
erhvervsvejtransport og maksimal 
påfyldning af brændstof inden for 
kommerciel luftfart fordrejer det indre 
marked og gør det ufordelagtigt for 
medlemsstaterne at anvende afgiftssatser, 
der er højere end i andre lande. En måde 
at håndtere dette problem på kunne være 
delvist eller fuldstændigt, at gå fra det 
nuværende system, hvor nationalt 
indkøbte mængder af relevante 
transportbrændstoffer pålægges afgifter, 
til et system, hvor brændstofferne 
pålægges afgifter på grundlag af den 
mængde, der reelt anvendes inden for 
hver medlemsstats område. Kommission 
bør for at give et bedre billede af denne 
alternative løsning, forelægge en rapport 
om, hvorvidt et sådant skift er muligt og 
om dettes forventede indvirkning.
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Or. en

Ændringsforslag 40
Edit Herczog

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(28) Kommissionen bør hvert femte år og 
for første gang ved udgangen af 2015 
aflægge rapport til Rådet om anvendelsen 
af dette direktiv, idet den navnlig 
undersøger minimumssatserne for CO2-
relaterede afgifter i lyset af udviklingen i 
markedsprisen i EU på emissionskvoter, 
resultaterne af indsatsen for at anvende 
skatteindtægter til at øge sektorens 
energieffektivitet, 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. hu

Begrundelse

Det er nødvendigt at overvåge, hvorledes skatteindtægter anvendes i overensstemmelse med 
direktivet og klarheden af denne anvendelse.

Ændringsforslag 41
Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Betragtning 28
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(28) Kommissionen bør hvert tredje år og 
for første gang ved udgangen af 2015 
aflægge rapport til Rådet om anvendelsen 
af dette direktiv, idet den navnlig 
undersøger minimumssatserne for CO2-
relaterede afgifter i lyset af udviklingen i 
markedsprisen i EU på emissionskvoter, 
innovationens og den teknologiske 
udviklings virkninger, virkninger på andre 
skadelige eller potentielt skadelige 
emissioner end CO2, samt begrundelsen 
for at anvende de afgiftsfritagelser og -
lempelser, der er fastlagt i dette direktiv, 
herunder brændstof, der anvendes til sø-
og luftfart. 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 42
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(28) Kommissionen bør hvert tredje år og 
for første gang ved udgangen af 2015 
aflægge rapport til Rådet om anvendelsen 
af dette direktiv, idet den navnlig 
undersøger minimumssatserne for CO2-
relaterede afgifter i lyset af udviklingen i 
markedsprisen i EU på emissionskvoter, 
innovationens og den teknologiske 
udviklings virkninger samt begrundelsen 
for at anvende de afgiftsfritagelser og -
lempelser, der er fastlagt i dette direktiv, 
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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.

herunder brændstof, der anvendes til sø-
og luftfart. En liste over sektorer eller 
delsektorer, der anses for at være forbundet 
med en betydelig risiko for carbon leakage 
udarbejdes og revideres regelmæssigt
specielt under hensyntagen til 
disponibiliteten af ny dokumentation

Or. en

Begrundelse

Det begrænsede antal sektorer og installationer, der reelt berøres af carbon leakage 
begrunder ikke en særlig lovgivning, der bør dog stadig udarbejdes en oversigt. 
Medlemsstaterne kan derefter gennem statsstøtte kompensere enhver påvist risiko for carbon 
leakage for energiintensive industrier som følge af energibeskatning. 

Ændringsforslag 43
Marita Ulvskog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne beskatter 
energiprodukter og elektricitet i 
overensstemmelse med dette direktiv.

1. Dette direktiv fastsætter en fælles EU-
ramme for beskatning af energiprodukter 
og elektricitet. Det fastlægger en række 
obligatoriske regler, som medlemsstaterne 
skal overholde, når de pålægger nationale 
afgifter på disse områder. Det fastsætter 
en definition af og referencestruktur for 
de relevante brændstoffer, 
minimumsafgiftssatser, principper for, 
hvordan afgiftssatserne skal være 
indbyrdes forbundne og opdaterede, et 
system til koordinering af 
energibeskatning med EU's
emissionshandelsordning, en række 
udfasnings- og fritagelsesordninger samt 
bestemmelser for, hvordan lovgivningen 
på dette område skal videreudvikles.

Or. en
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Ændringsforslag 44
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne beskatter 
energiprodukter og elektricitet i 
overensstemmelse med dette direktiv.

1. Medlemsstaterne beskatter 
energiprodukter og elektricitet i 
overensstemmelse med dette direktiv, og 
sikrer dermed produkter og 
tjenesteydelser til overkommelige priser 
og fjerner risikoen for at borgere udsættes 
for energifattighed. Der vil blive 
gennemført konsekvensanalyser med 
henblik herpå.

Or. ro

Begrundelse

EU's hovedmålsætning er at sikre sine borgeres velfærd.

Ændringsforslag 45
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skelner mellem CO2-
relateret beskatning og generel 
energiforbrugsbeskatning.

2. Medlemsstaterne skelner mellem CO2-
relateret beskatning og generel 
energiforbrugsbeskatning. De indtægter 
medlemsstaterne indhenter som følge af 
CO2-relateret beskatning, som defineret i 
bilag I, anvendes af medlemsstaterne til 
foranstaltninger med sigte på at forbedre 
energieffektiviteten og reducere 
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forureningen.

Or. ro

Ændringsforslag 46
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2003/96/EF 
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

CO2-relateret beskatning beregnes i EUR/t 
af CO2-emissioner på grundlag af de CO2-
referenceemissionsfaktorer, der er angivet i 
punkt 11 i bilag I til Kommissionens 
beslutning 2007/589/EF af 18. juli 2007 
om retningslinjer for overvågning og 
rapportering af drivhusgasudledninger i 
medfør af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/87/EF(*). De CO2-
emissionsfaktorer, der i nævnte beslutning 
er specificeret for biomasse eller produkter 
fremstillet af biomasse, finder i tilfælde af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
som defineret i artikel 2, litra h) og i), i 
direktiv 2009/28/EF kun anvendelse, når 
det pågældende produkt opfylder de 
bæredygtighedskriterier, der er fastlagt i 
artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder (**). Hvis 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
ikke opfylder de pågældende kriterier, 
anvender medlemsstaterne CO2-
referenceemissionsfaktoren for det 
tilsvarende brændsel til opvarmning eller 
motorbrændstof, for hvilket 
minimumsafgiftssatserne er specificeret i 
dette direktiv.

CO2-relateret beskatning af kke-
biomassebaserede brændstoffer beregnes i 
EUR/t af CO2-emissioner på grundlag af 
de CO2-referenceemissionsfaktorer, der er 
angivet i punkt 11 i bilag I til 
Kommissionens beslutning 2007/589/EF af 
18. juli 2007 om retningslinjer for 
overvågning og rapportering af 
drivhusgasudledninger i medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF(*). De CO2-emissionsfaktorer, 
der i nævnte beslutning er specificeret for 
biomasse eller produkter fremstillet af 
biomasse, finder kun anvendelse, når det 
pågældende produkt opfylder de 
bæredygtighedskriterier, der er fastlagt i 
artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder (**). Hvis 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
ikke opfylder de pågældende kriterier, 
anvender medlemsstaterne CO2-
referenceemissionsfaktoren for det 
tilsvarende brændsel til opvarmning eller 
motorbrændstof, for hvilket 
minimumsafgiftssatserne er specificeret i 
dette direktiv. Denne fritagelse begrænses 
yderligere i overensstemmelse med 
bestemmelserne i direktiv 2009/28/EF om 
CO2-emissionsbesparelser. Det vil betyde, 
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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

Begrundelse

Medlemsstaterne bør ikke forhindres i at anvende CO2-relateret beskatning af biobaserede 
brændstoffer, i tilfælde hvor de ikke er i overensstemmelse med de bæredygtighedskriterier, 
der er fastsat i direktiv 2009/28/EF.

Ændringsforslag 47
Krišjānis Kariņš

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra a – nr. i
Direktiv 2003/96/EF 
Artikel 2 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) varer under KN-kode 2909 19 10 og 
3824 90 91"

(h) varer under KN-kode 2909 19 10, 
3824 90 91 og 3824 90 97

Or. lv

Ændringsforslag 48
Krišjānis Kariņš

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra a – nr. ii
Direktiv 2003/96/EF 
Artikel 2 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(j) varer under KN-kode 2909 19 90, 3823 
19 90 og 3824 90 97, når de er bestemt til 

(j) varer under KN-kode 2909 19 90 og
3823, når de er bestemt til anvendelse som 
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anvendelse som brændsel til opvarmning 
eller motorbrændstof."

brændsel til opvarmning eller 
motorbrændstof."

Or. lv

Ændringsforslag 49
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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. Senest 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. Dette berører ikke de 
udfasningsplaner, der er etableret i 
medlemsstaterne."

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 
ordning for handel med emissionskvoter.

Ændringsforslag 50
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Andre kulbrintebrændstoffer end dem, der 
er nævnt i stk. 1, og som er bestemt til 
anvendelse, udbydes til salg eller anvendes 
som brændsel til opvarmning, beskattes 
med de satser, der er fastsat for det 
tilsvarende energiprodukt, i 
overensstemmelse med artikel 1, stk. 2 og 
3. Dette afsnit gælder ikke for tørv.

Andre kulbrintebrændstoffer end dem, der 
er nævnt i stk. 1, og som er bestemt til 
anvendelse, udbydes til salg eller anvendes 
som brændsel til opvarmning, beskattes 
med de satser, der er fastsat for det 
tilsvarende energiprodukt, i 
overensstemmelse med artikel 1, stk. 2 og 
3.

Or. en

Begrundelse

Der bør anvendes en sammenhængende strategi for alle energiprodukter.

Ændringsforslag 51
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) elektricitet, produkter og 
energitjenesteydelser der anvendes i de 
europæiske borgeres husholdninger med 
henblik på at tilberede og opbevare 
dagligdags fødevarer og sikre et sundt 
omgivende miljø, og garanterer en 
optimal omgivende lufttemperatur (ca. 
+20 °C)

Or. ro
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Ændringsforslag 52
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ab) elektricitet, der anvendes til at pumpe 
vand til kunstvanding

Or. ro

Ændringsforslag 53
Krišjānis Kariņš

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 3 – stk. 1 – litra b – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- elektricitet, såfremt udgifterne hertil 
udgør mere end 50 % af omkostningerne 
ved et produkt. Ved et "produkts 
omkostninger" forstås den enkelte 
virksomheds samlede køb af varer og 
tjenesteydelser plus personaleudgifter plus 
forbrug af fast realkapital i den 
erhvervsmæssige enhed. Disse 
omkostninger beregnes som et 
gennemsnit pr. enhed. "Udgiften til 
elektricitet" defineres som den faktiske 
købsværdi af elektricitet eller udgiften til 
produktionen af elektricitet, hvis denne 
produceres i virksomheden

Or. lv
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Ændringsforslag 54
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Følgende indsættes som stk. 3 og 4: udgår

Or. ro

Begrundelse

Denne bestemmelse strider mod subsidiaritetsprincippet, idet den begrænser 
medlemsstaternes frihed til at definere deres skattepolitik.

Ændringsforslag 55
Werner Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 56
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. ro

Begrundelse

Denne bestemmelse strider mod subsidiaritetsprincippet, idet den begrænser 
medlemsstaternes frihed til at definere deres skattepolitik.

Ændringsforslag 57
Marita Ulvskog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uden at dette berører de fritagelser, 
differentieringer og lempelser, der er 
omhandlet i dette direktiv, sikrer 
medlemsstaterne, at der, når der i bilag I er 
fastlagt de samme minimumsafgiftssatser i 

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 
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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.

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, anvendes denne 
forpligtelse fuldstændigt fra den 1. januar 
2023 og indføres indtil da gradvist i to 
trin.
(a) Medlemsstaterne skal fra den 1. 
januar 2018 sikre, at de nationale 
minimumssatser for ethvert individuelt 
motorbrændstof ikke er mere end 15 % 
lavere end satserne for ethvert andet 
motorbrændstof. 
(b) Medlemsstaterne skal fra den 1. 
januar 2021 sikre, at der fastsættes de 
samme satser for CO2-relaterede afgifter 
for alle motorbrændstoffer, og at den 
nationale minimumssats for generelle 
energiforbrugsafgifter ikke er mere end 
5 % lavere end ethvert andet 
motorbrændstof.

Or. en

Ændringsforslag 58
Evžen Tošenovský

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Uden at dette berører de fritagelser, 
differentieringer og lempelser, der er 
omhandlet i dette direktiv, sikrer 
medlemsstaterne, at der, når der i dette 
direktiv er fastlagt de samme 
minimumsafgiftssatser for enten fossile 
eller ikke-fossile brændstoffer eller
energiprodukter, der falder ind under 
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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.

enten den ene eller den anden kategori i 
forbindelse med en given anvendelse, 
fastsættes de samme 
minimumsafgiftssatser for de produkter af 
enhver kategori, 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.

Or. en

Ændringsforslag 59
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Teknisk neutralitet er den vigtigste omkostningseffektive drivkraft for energieffektivitet og 
CO2-emissionsreduktioner og dette princip bør anvendes snarest muligt under hensyntagen 
til situationen i de forskellige medlemsstater.
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Ændringsforslag 60
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

udgår

Or. ro

Begrundelse

Denne bestemmelse strider mod subsidiaritetsprincippet, idet den begrænser 
medlemsstaternes frihed til at definere deres skattepolitik.

Ændringsforslag 61
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Minimumssatserne for den generelle 
energiforbrugsbeskatning, der er fastlagt i 
dette direktiv, tilpasses hvert tredje år, 
første gang den 1. juli 2016, for at tage 
hensyn til ændringerne i det 
harmoniserede forbrugerprisindeks, 
eksklusive energi og uforarbejdede 
fødevarer, som offentliggjort af Eurostat. 
Kommissionen offentliggør de deraf 
følgende minimumsafgiftssatser i Den 
Europæiske Unions Tidende.

udgår
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Or. ro

Begrundelse

Denne bestemmelse strider mod subsidiaritetsprincippet, idet den begrænser 
medlemsstaternes frihed til at definere deres skattepolitik.

Ændringsforslag 62
Werner Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Minimumssatserne for den generelle 
energiforbrugsbeskatning, der er fastlagt i 
dette direktiv, tilpasses hvert tredje år, 
første gang den 1. juli 2016, for at tage 
hensyn til ændringerne i det 
harmoniserede forbrugerprisindeks, 
eksklusive energi og uforarbejdede 
fødevarer, som offentliggjort af Eurostat. 
Kommissionen offentliggør de deraf 
følgende minimumsafgiftssatser i Den 
Europæiske Unions Tidende.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 63
Marita Ulvskog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Minimumssatserne for den generelle 
energiforbrugsbeskatning, der er fastlagt i 
dette direktiv, tilpasses hvert tredje år, 
første gang den 1. juli 2016, for at tage 

4. Minimumssatserne for den generelle 
energiforbrugsbeskatning, der er fastlagt i 
dette direktiv, tilpasses hvert tredje år, 
første gang den 1. juli 2016, for at tage 
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hensyn til ændringerne i det harmoniserede 
forbrugerprisindeks, eksklusive energi og 
uforarbejdede fødevarer, som offentliggjort 
af Eurostat. Kommissionen offentliggør de 
deraf følgende minimumsafgiftssatser i 
Den Europæiske Unions Tidende.

hensyn til ændringerne i det harmoniserede 
forbrugerprisindeks, eksklusive energi og 
uforarbejdede fødevarer, som offentliggjort 
af Eurostat.

Or. en

Ændringsforslag 64
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Minimumssatserne tilpasses automatisk 
ved at forhøje eller sænke grundbeløbet i 
euro med den procentvise ændring i 
nævnte indeks i løbet af de tre foregående 
kalenderår. Hvis ændringen siden sidste 
tilpasning er mindre end 0,5 %, foretages 
ingen tilpasning."

udgår

Or. ro

Begrundelse

Denne bestemmelse strider mod subsidiaritetsprincippet, idet den begrænser 
medlemsstaternes frihed til at definere deres skattepolitik.

Ændringsforslag 65
Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Minimumlssatserne tilpasses automatisk 
ved at forhøje eller sænke grundbeløbet i 
euro med den procentvise ændring i 
nævnte indeks i løbet af de tre foregående 
kalenderår. Hvis ændringen siden sidste 
tilpasning er mindre end 0,5 %, foretages 
ingen tilpasning."

Disse minimumssatser tilpasses 
automatisk ved at forhøje eller sænke 
grundbeløbet i euro med den procentvise 
ændring i nævnte indeks i løbet af de tre 
foregående kalenderår. Hvis ændringen 
siden sidste tilpasning er mindre end 0,5 %, 
foretages ingen tilpasning."

Den minimumssats for CO2-relaterede 
afgifter, der er fastsat i dette direktiv 
justeres hvert tredje år, med start fra 1. 
juli 2016, med den højeste af de følgende 
to satser:
(a) den aktuelle reelle værdi af CO2-
basissatsen, der beregnes ved at øge eller 
mindske grundbeløbet i euro efter den 
procentvise ændring over de tre 
foregående kalenderår i det 
harmoniserede forbrugerprisindeks, 
eksklusive energi og uforarbejdede 
fødevarer, som offentliggjort af Eurostat
(b) den gennemsnitlige CO2-pris i EU's 
emissionshandelsordning i løbet af de 18 
måneder forud for justeringen, beregnet i 
overensstemmelse med en formel, der 
fastsættes af Kommissionen på grundlag 
af den rapport fra 2015, der henvises til i 
artikel 29.
Der foretages ingen justering, hvis 
ændringen siden sidste justering som 
følge af udviklingen af disse to satser vil 
være mindre en 0,5 %.
Hvis EU beslutter at satserne for 
drivhusgasemissioner skal reduceres 
inden 2020 med mere end 20 % 
sammenlignet med de satser, der er 
opnået i 1990, forelægger Kommissionen 
senest tre måneder efter, at en sådan 
beslutning er truffet, en rapport om hvilke 
justeringer der tilrådes i dette direktiv for 
at nå de nye mål. Rådet træffer senest 
seks måneder efter offentliggørelsen af 
denne rapport afgørelse om, hvordan 
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CO2-basissatsen tilpasses de nye forhold.
Kommissionen offentliggør de deraf 
følgende minimumssatser for generel 
energiforbrugsbeskatning og CO2-
relateret beskatning i Den Europæiske 
Unions Tidende.

Or. en

Ændringsforslag 66
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra c
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Naturgas og biomethan der anvendes 
som transportbrændstof fritages for 
beskatning i det mindste indtil 10 % af 
den energi, der anvendes inden for 
transportsektoren, er vedvarende energi. 
Kommissionen gennemgår løbende 
markedsudviklingen og forelægger et 
hensigtsmæssigt lovforslag i denne 
forbindelse. 

Or. de

Ændringsforslag 67
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5 – litra a
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Medlemsstaterne kan i følgende tilfælde 
under afgiftsmyndighedernes kontrol 
anvende differentierede satser for den 

5. "Medlemsstaterne kan i følgende 
tilfælde under afgiftsmyndighedernes 
kontrol anvende differentierede satser for 
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generelle energiforbrugsbeskatning, når 
blot de overholder de 
minimumsafgiftssatser, der er fastsat i dette 
direktiv:"

den generelle energiforbrugsbeskatning, 
når blot de overholder de 
minimumsafgiftssatser, der er fastsat i 
overensstemmelse med dette direktiv:"

Or. ro

Ændringsforslag 68
Teresa Riera Madurell

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Artikel 7 affattes således: (6) I Artikel 7, affattes stk. 1 således:

Or. es

Ændringsforslag 69
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan indføre 
differentierede afgiftssatser for 
erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig 
brug af dieselolie som motorbrændstof, 
forudsat at EF-minimumsafgiftssatserne 
overholdes, og at afgiftssatsen for 
dieselolie anvendt som motorbrændstof 
ikke kommer under den afgiftssats, der 
var gældende pr. 1. januar 2003, uanset 
eventuelle undtagelser for denne brug, 
der måtte være fastsat i dette direktiv.
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Or. fi

Begrundelse

Ved beskatningen af dieselolie bør der stadig kunne skelnes mellem erhvervsmæssig og privat 
brug. Den lavere afgiftssats for erhvervsmæssig brug er af økonomisk betydning, fordi 
transportomkostningerne udgør en betydelig del af driftsomkostningsstrukturen, især i lande 
hvor afstandene er store. 

Ændringsforslag 70
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 7 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Senest den 1. januar 2019 skal Rådet 
med enstemmighed efter høring af 
Europa-Parlamentet og på grundlag af en 
rapport og et forslag fra Kommissionen 
træffe afgørelse om 
minimumsafgiftssatserne for en yderligere 
periode fra den 1. januar 2020.

Or. ro

Ændringsforslag 71
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 7 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Ved "erhvervsmæssig brug af 
motorbrændstof" forstås dieselolie 
anvendt som motorbrændstof i følgende 
øjemed:
(a) "(a) godstransport mod leje eller 
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vederlag eller for egen regning i 
motorkøretøjer eller vogntog, der 
udelukkende er beregnet til godstransport 
ad vej, og som har en tilladt totalvægt på 
7,5 tons eller derover
(b) passagerbefordring, hvad enten der er 
tale om regelmæssig eller lejlighedsvis 
kørsel, i motorkøretøjer i kategori M2 
eller M3, som defineret i Rådets direktiv 
70/156/EØF af 6. februar 1970 om 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om typegodkendelse af 
motordrevne køretøjer og 
påhængskøretøjer dertil.

Or. fi

Ændringsforslag 72
Edit Herczog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fra den 1. januar 2013 er 
minimumsafgiftssatserne for produkter 
anvendt som motorbrændstof til de formål, 
der anført i stk. 2, som fastsat i bilag I, 
tabel B."

1. Fra den 1. januar 2013 er 
minimumsafgiftssatserne for produkter 
anvendt som motorbrændstof til de formål, 
der anført i stk. 2, som fastsat i bilag I, 
tabel B, og den heraf følgende 
skatteindtægt skal genanvendes for at øge 
og udvikle energieffektiviteten i den 
pågældende sektor."

Or. hu

Begrundelse

Det er vigtigt, at beskatningen ikke anvendes frit af medlemsstaterne men øremærkes til 
anvendelse i den sektor, den er opkrævet, idet industrien hidtil har investeret i forskning og 
udvikling for at beskytte miljøet, og denne investering skal dækkes, medens opdateringen af de 
formål, der er redegjort for i stk. 2 yderligere kan reducere emissionen af forurenende stoffer 
fra dieselmotorer, og det er muligt, gennem investeringer med støtte fra skatteindtægterne, at 
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styrke industrien, hvilket vil skabe arbejdspladser.

Ændringsforslag 73
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Senest den 1. januar 2019 skal Rådet 
med enstemmighed efter høring af 
Europa-Parlamentet og på grundlag af en 
rapport og et forslag fra Kommissionen 
træffe afgørelse om 
minimumsafgiftssatserne for en yderligere 
periode fra den 1. januar 2020.

Or. ro

Ændringsforslag 74
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Senest den 1. januar 2019 skal Rådet 
med enstemmighed efter høring af 
Europa-Parlamentet og på grundlag af en 
rapport og et forslag fra Kommissionen 
træffe afgørelse om 
minimumsafgiftssatserne for en yderligere 
periode fra den 1. januar 2020.

Or. ro
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Ændringsforslag 75
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Senest den 1. januar 2019 skal Rådet 
med enstemmighed efter høring af 
Europa-Parlamentet og på grundlag af en 
rapport og et forslag fra Kommissionen 
træffe afgørelse om 
minimumsafgiftssatserne for en yderligere 
periode fra den 1. januar 2020.

Or. ro

Ændringsforslag 76
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 11
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14 affattes således:

Indtil den 31. december 2020 fritager 
medlemsstaterne elektricitet, der direkte 
tilføres fartøjer, der ligger ved kaj i havne 
for beskatning.
(Dette ændringsforslag sigter mod at 
erstatte alle andre dele af artikel 14 (stk. 1-
3 og alle afsnit)). 

Or. en

Begrundelse

Det bør tillades medlemsstaterne at beskatte brændstoffer til luft- og søfart samt elektricitet til 
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produktion af elektricitet, men der bør være en midlertidig fritagelse for fartøjer, der ligger 
ved kaj i havne. 

Ændringsforslag 77
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Ud over de almindelige bestemmelser i 
Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. 
december 2008 om den generelle ordning 
for punktafgifter og om ophævelse af 
direktiv 92/12/EØF(*) om fritagne 
anvendelsesformål for afgiftspligtige 
produkter, og medmindre andet er fastsat i 
andre EU-bestemmelser, fritager 
medlemsstaterne følgende produkter for 
beskatning på vilkår, som de fastlægger for 
at sikre korrekt og ligefrem anvendelse af 
sådanne fritagelser og for at forhindre
enhver form for unddragelse, undgåelse 
eller misbrug:

1. "Ud over de almindelige bestemmelser i 
Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. 
december 2008 om den generelle ordning 
for punktafgifter og om ophævelse af 
direktiv 92/12/EØF(*) om fritagne 
anvendelsesformål for afgiftspligtige 
produkter, og medmindre andet er fastsat i 
andre EU-bestemmelser, fritager 
medlemsstaterne følgende produkter for 
beskatning på vilkår, som de fastlægger for 
at sikre korrekt og ligefrem anvendelse af 
sådanne fritagelser og for at forhindre
energifattigdom, unddragelse, undgåelse 
eller misbrug:

Or. ro

Ændringsforslag 78
Marita Ulvskog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [....] (iia) litra b) og c) udgår.

Or. en
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Ændringsforslag 79
Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 11 – litra a a (nyt)
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [....] (aa) Stk. 2 udgår.

Or. en

Ændringsforslag 80
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 14a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indtil den 31. december 2020 yder 
medlemsstaterne godtgørelse vedrørende 
CO2-relateret beskatning med hensyn til 
anvendelse af energiprodukter i anlæg, 
der hører til sektorer eller delsektorer med 
en betydelig risiko for carbon leakage.

udgår

2. Afgiftsgodtgørelsesbeløbet svarer til 
anlæggets gennemsnitlige årlige forbrug 
af energiprodukter, udtrykt i gigajoule 
(GJ), i referenceperioden til andre formål 
end dem, der er omhandlet i artikel 7, 
multipliceret med 0,00561 og med 
minimumssatsen for CO2-relaterede 
afgifter, jf. bilag I, tabel C. Den 
referenceperiode, der henvises til i første 
punktum, er enten perioden fra den 1. 
januar 2005 til den 31. december 2008 
eller perioden fra den 1. januar 2009 til 
den 31. december 2010. 
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Afgiftsgodtgørelsesbeløbet må ikke 
overstige de CO2-relaterede afgifter på 
anlæggets anvendelse af energiprodukter 
i den pågældende periode.
3. For anlæg, som ikke har været i drift i 
referenceperioden, baserer 
medlemsstaterne 
afgiftsgodtgørelsesniveauet på anlæggets 
installerede kapacitet multipliceret med en 
gennemsnitlig kapacitetsudnyttelsesfaktor 
ved anvendelse af den metode, der er 
fastlagt i Kommissionens afgørelse XXX 
om fastsættelse af midlertidige EU-regler 
for harmoniseret gratistildeling i henhold 
til artikel 10a i direktiv 2003/87/EF(*).
4. Når en medlemsstat anvender en sats 
for CO2-relateret beskatning, der 
overstiger den minimumssats, der er 
fastsat i dette direktiv, kan den for at 
fastlægge afgiftsgodtgørelsesbeløbet i 
henhold til stk. 2 henvise til en sats for 
CO2-relateret beskatning, der går op til 
den nationale sats.
5. I forbindelse med stk. 1 til 4 forstås ved 
"sektorer eller delsektorer med en 
betydelig risiko for carbon leakage" de 
sektorer eller delsektorer, der er fastlagt 
som sådan på grundlag af artikel 10a, stk.
13, i direktiv 2003/87/EF.

Or. en

Begrundelse

Det begrænsede antal sektorer og installationer, der reelt berøres af carbon leakage 
begrunder ikke denne løsning. Medlemsstaterne bør gennem statsstøtte kompensere enhver 
påvist risiko for carbon leakage for energiintensive industrier som følge af energibeskatning. 

Ændringsforslag 81
Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 13 – litra a – nr. -i (nyt)
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 15 – stk. 1 – litra b a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-i) Følgende punkt indsættes:
"(ba) indtil den 1. januar 2023, 
elektricitet, der anvendes til at oplade el-
og hybridkøretøjer, der anvendes til 
vejtransport. 

Or. en

Ændringsforslag 82
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet selv kunne fastsætte 
passende afgiftssatser for sø- og luftfart.

Ændringsforslag 83
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) energiprodukter, der anvendes som 
brændsel til opvarmning, og elektricitet 

(h) elektricitet, naturgas, kul, fast 
brændsel og andre energiprodukter, der 
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anvendt af husholdninger og/eller 
organisationer, som af den pågældende 
medlemsstat betragtes som velgørende. For 
sådanne velgørende organisationer 
begrænser medlemsstaterne fritagelsen 
eller lempelsen til anvendelse til ikke-
erhvervsmæssig virksomhed. I tilfælde af 
blandet forbrug svarer afgiften til andelen 
af hvert forbrug. Hvis et forbrug er 
ubetydeligt, kan det betragtes som værende 
lig nul

anvendes som brændsel til opvarmning, og 
elektricitet anvendt af husholdninger 
og/eller organisationer, som af den 
pågældende medlemsstat betragtes som 
velgørende. For sådanne velgørende 
organisationer begrænser medlemsstaterne 
fritagelsen eller lempelsen til anvendelse til 
ikke-erhvervsmæssig virksomhed. I 
tilfælde af blandet forbrug svarer afgiften 
til andelen af hvert forbrug. Hvis et forbrug 
er ubetydeligt, kan det betragtes som 
værende lig nul

Or. ro

Ændringsforslag 84
Marita Ulvskog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(h) indtil den 1. januar 2018, elektricitet, 
naturgas, kul og fast brændsel anvendt af 
husholdninger og/eller organisationer, som 
af den pågældende medlemsstat betragtes 
som velgørende. For sådanne velgørende 
organisationer kan medlemsstaterne 
begrænse fritagelsen eller lempelsen til 
anvendelse til ikke-erhvervsmæssig 
virksomhed. I tilfælde af blandet forbrug 
svarer afgiften til andelen af hvert forbrug. 
Hvis et forbrug er ubetydeligt, kan det 
betragtes som værende lig nul

Or. en

Ændringsforslag 85
Herbert Reul
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 13 – litra a – nr. i
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 15 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 86
Werner Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 87
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ia) Der tilføjes følgende stykke:
Naturgas og biomethan der anvendes som 
transportbrændstof fritages for 
beskatning i det mindste indtil 10 % af 
den energi, der anvendes inden for 
transportsektoren, er vedvarende energi. 
Kommissionen gennemgår løbende 
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markedsudviklingen og forelægger et 
hensigtsmæssigt lovforslag i denne 
forbindelse. 

Or. de

Ændringsforslag 88
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) Følgende afsnit indsættes: udgår
"Litra a) til e) og litra g) finder kun 
anvendelse på generel 
energiforbrugsbeskatning."

Or. ro

Ændringsforslag 89
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Litra a) til e) og litra g) finder kun 
anvendelse på generel 
energiforbrugsbeskatning."

"Litra a) til e) og litra g) til litra i) finder 
kun anvendelse på generel 
energiforbrugsbeskatning."

Or. en

Begrundelse

En fritagelse af alle husholdninger vil mindske incitamenterne til energibevaring og ligeledes 
tilskynde til undgå udvikling af mere effektive fjernvarmeløsninger, og derved forvrænge EU's 
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emissionshandelssystem. Indtægter fra energibeskatning bør anvendes til at hjælpe de fattige 
grupper i samfundet og støtte energibesparende foranstaltninger.

Ændringsforslag 90
Marita Ulvskog

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: 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

Ændringsforslag 91
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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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 92
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Medlemsstaterne kan anvende en
afgiftssats ned til nul på energiprodukter 
og elektricitet, der anvendes til
kunstvanding, arbejde i landbrug, 
havebrug eller akvakultur og i skovbrug.
De begunstigede skal være omfattet af 
ordninger, som skal føre til en øget 
energieffektivitet.

Or. ro

Ændringsforslag 93
Werner Langen
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 13 – nr. 1 – litra a, nr. 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 
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."

1. "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 
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, eller 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, eller, for så vidt angår 
brændstoffer, så længe deres 
markedsandel er under 5 %.

Or. de

Ændringsforslag 94
Silvia-Adriana Ţicău

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

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 

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 2030 til at indføre CO2-relateret 
beskatning. Hvis Unionen beslutter, at 
niveauerne for drivhusgasemissioner i 
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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."

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 om reducering af 
minimumssatserne for CO2-relateret 
beskatning ved sammenligning med de, 
der er angivet i bilag I."

Or. ro

Ændringsforslag 95
Marita Ulvskog

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

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."

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 et forslag med sigte på at 
forkorte dem og/eller ændre de 
minimumssatser for CO2-relateret 
beskatning, der er angivet i bilag I."

Or. en

Ændringsforslag 96
Philippe Lamberts
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 17 – litra a a (nyt)
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) Følgende indsættes som stk. 1a:
"1a. Senest seks måneder efter 
vedtagelsen af dette direktiv forelægger 
Kommissionen en rapport for Rådet og 
Europa-Parlamentet om 
forhåndsbetingelserne for, at nogle eller 
alle medlemsstater kan gå over til et 
system, hvor transportbrændstoffer 
beskattes efter den anvendte og ikke, som 
på nuværende tidspunkt, den påfyldte 
mængde. Rapporten skal om nødvendigt 
ledsages af forslag om ændringer af EU's 
lovgivning og indeholde omfattende 
vurderinger af indvirkningerne på 
beskatningsmæssig subsidiaritet, 
drivhusgasemissioner, 
energiuafhængighed og økonomisk vækst.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at løse problemet med brændstofturisme er det på høje tid at undersøge 
muligheden for at beskatte den anvendte mængde brændstof i tråd med den nordamerikanske 
IFTA-model.

Ændringsforslag 97
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 17 – litra a a (nyt)
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) Følgende indsættes som stk. 1a:
"1a. Senest seks måneder efter 



PE475.896v01-00 58/67 AM\882925DA.doc

DA

vedtagelsen af dette direktiv forelægger 
Kommissionen en rapport for Rådet og 
Europa-Parlamentet om 
forhåndsbetingelserne for, at nogle eller 
alle medlemsstater kan gå over til et 
system, hvor transportbrændstoffer 
beskattes efter den anvendte og ikke, som 
på nuværende tidspunkt, den påfyldte 
mængde. Rapporten skal om nødvendigt 
ledsages af forslag om ændringer af EU's 
lovgivning og indeholde omfattende 
vurderinger af indvirkningerne på 
beskatningsmæssig subsidiaritet, 
drivhusgasemissioner, 
energiuafhængighed og økonomisk vækst.

Or. en

Ændringsforslag 98
Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 17 – litra c a (nyt)
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 21 – stk. 6 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) Følgende stykke tilføjes:
"6a. Senest to år efter vedtagelsen af dette 
direktiv forelægger Kommissionen en 
rapport om, hvorvidt et sådant skift er 
muligt og om den forventede virkning af 
et skift, helt eller delvist, fra det 
nuværende system, hvor nationalt 
indkøbte mængder af relevante 
transportbrændstoffer pålægges afgifter, 
til et system, hvor brændstofferne 
pålægges afgifter på grundlag af den 
mængde, der reelt anvendes inden for 
hver medlemsstats område. Rapporten 
efterfølges af relevante 
lovgivningsmæssige forslag, hvis dette 
skønnes hensigtsmæssigt.
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Or. en

Ændringsforslag 99
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 19
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 5, for en
ubegrænset periode.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 5, for en periode
på fem år.

Or. ro

Ændringsforslag 100
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen forelægger hvert femte år 
og for første gang ved udgangen af 2015 
Rådet og Europa-Parlamentet en rapport 
om anvendelsen af dette direktiv og om 
indvirkningen af dettes anvendelse på 
EU's økonomi og de europæiske borgeres 
velfærd. Hvis analysen af indvirkningen 
af anvendelsen af dette direktiv viser, at
det er nødvendigt at ændre direktivet,
forelægger Kommissionen et forslag om 
ændring heraf.

Or. ro
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Ændringsforslag 101
Marita Ulvskog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 102
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal i sin rapport bl.a. 
undersøge minimumssatsen for CO2-
relateret beskatning, innovationens og den 
teknologiske udviklings virkninger, 
navnlig hvad angår energieffektivitet, 
anvendelsen af elektricitet i 
transportsektoren, samt begrundelsen for at 
anvende de fritagelser og lempelser, der er 
fastlagt i dette direktiv, bl.a. for brændstof 
og brændsel, der anvendes til luft- og 
søfart. I rapporten skal der tages hensyn til 
det indre markeds korrekte funktion, 
minimumsafgiftssatserne reelle værdi og 
traktatens overordnede mål.

Kommissionen skal i sin rapport bl.a. 
undersøge minimumssatsen for CO2-
relateret beskatning, innovationens og den 
teknologiske udviklings virkninger, 
navnlig hvad angår energieffektivitet, 
anvendelsen af elektricitet i 
transportsektoren, samt begrundelsen for at 
anvende de fritagelser og lempelser, der er 
fastlagt i dette direktiv, bl.a. for brændstof 
og brændsel, der anvendes til luft- og 
søfart. I rapporten skal der tages hensyn til 
indvirkningen på priser på varer og 
tjenesteydelser og energifattigdom i 
medlemsstaternes befolkninger, det indre 
markeds korrekte funktion, 
minimumsafgiftssatserne reelle værdi og 
traktatens overordnede mål.
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Or. ro

Ændringsforslag 103
Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal i sin rapport bl.a. 
undersøge minimumssatsen for CO2-
relateret beskatning, innovationens og den 
teknologiske udviklings virkninger, 
navnlig hvad angår energieffektivitet, 
anvendelsen af elektricitet i 
transportsektoren, samt begrundelsen for at 
anvende de fritagelser og lempelser, der er 
fastlagt i dette direktiv, bl.a. for brændstof 
og brændsel, der anvendes til luft- og 
søfart. I rapporten skal der tages hensyn til 
det indre markeds korrekte funktion, 
minimumsafgiftssatserne reelle værdi og 
traktatens overordnede mål.

Kommissionen skal i sin rapport bl.a. 
undersøge minimumssatsen for CO2-
relateret beskatning, innovationens og den 
teknologiske udviklings virkninger, 
navnlig hvad angår energieffektivitet, 
indvirkningen på andre skadelige eller 
potentielt skadelige emissioner end CO2, 
anvendelsen af elektricitet i 
transportsektoren, samt begrundelsen for at 
anvende de fritagelser og lempelser, der er 
fastlagt i dette direktiv, bl.a. for brændstof 
og brændsel, der anvendes til luft- og 
søfart. I rapporten skal der tages hensyn til 
det indre markeds korrekte funktion, 
minimumsafgiftssatserne reelle værdi og 
traktatens overordnede mål.

Or. en

Ændringsforslag 104
Edit Herczog

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal i sin rapport bl.a. 
undersøge minimumssatsen for CO2-
relateret beskatning, innovationens og den 

Kommissionen skal i sin rapport bl.a. 
undersøge minimumssatsen for CO2-
relateret beskatning, innovationens og den 
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teknologiske udviklings virkninger, 
navnlig hvad angår energieffektivitet, 
anvendelsen af elektricitet i 
transportsektoren, samt begrundelsen for at 
anvende de fritagelser og lempelser, der er 
fastlagt i dette direktiv, bl.a. for brændstof 
og brændsel, der anvendes til luft- og 
søfart. I rapporten skal der tages hensyn til 
det indre markeds korrekte funktion, 
minimumsafgiftssatserne reelle værdi og
traktatens overordnede mål.

teknologiske udviklings virkninger, 
navnlig hvad angår energieffektivitet, 
anvendelsen af elektricitet i 
transportsektoren, samt begrundelsen for at 
anvende de fritagelser og lempelser, der er 
fastlagt i dette direktiv, bl.a. for brændstof 
og brændsel, der anvendes til luft- og 
søfart. I rapporten skal der tages hensyn til 
det indre markeds korrekte funktion, 
minimumsafgiftssatserne reelle værdi, 
traktatens overordnede mål og resultaterne 
af indsatsen for at anvende 
skatteindtægter til at øge sektorens 
energieffektivitet.

Or. hu

Ændringsforslag 105
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under alle omstændigheder skal listen over 
sektorer eller delsektorer med betydelig 
risiko for carbon leakage i forbindelse med 
artikel 14a i dette direktiv underkastes et 
regelmæssigt gennemsyn, specielt under 
hensyntagen til disponibiliteten af ny 
dokumentation."

Under alle omstændigheder skal listen over 
sektorer eller delsektorer med betydelig 
risiko for carbon leakage underkastes et 
regelmæssigt gennemsyn, specielt under 
hensyntagen til disponibiliteten af ny 
dokumentation..

Or. en

Begrundelse

Det begrænsede antal sektorer og installationer, der reelt berøres af carbon leakage 
begrunder ikke en særlig lovgivning, der bør dog stadig udarbejdes en oversigt. 
Medlemsstaterne kan derefter gennem statsstøtte kompensere enhver påvist risiko for carbon 
leakage for energiintensive industrier som følge af energibeskatning. 
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Ændringsforslag 106
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

CO2-relateret beskatning CO2-relateret beskatning 
1. januar 2013 1. januar 2013

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2
20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2
20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med EU's klimamålsætninger er 30 €/t et passende minimum. 

Ændringsforslag 107
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

CO2-relateret beskatning CO2-relateret beskatning 

1. januar 2013 1. januar 2013
20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2
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20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

Or. ro

Ændringsforslag 108
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Bilag
Direktiv 2003/96/EF
Bilag I – tabel A – kolonne 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generel energiforbrugs-beskatning udgår
1. januar 2018
9.6 EUR/GJ
9.6 EUR/GJ
9.6 EUR/GJ
9.6 EUR/GJ
9.6 EUR/GJ

Or. ro

Ændringsforslag 109
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Bilag
Direktiv 2003/96/EF
Bilag I – tabel A – række 7

Kommissionens forslag
Naturgas

KN-koder 
2711 11 00 og 2711 21 00

20 EUR/t 
CO2

1.5 €/GJ 5.5 €/GJ 9.6 €/GJ
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Ændringsforslag
Naturgas

KN-koder 
2711 11 00 og 2711 21 00

20 EUR/t 
CO2

1.0 €/GJ 1.0 €/GJ 1.0 €/GJ

Or. en

Ændringsforslag 110
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Bilag
Direktiv 2003/96/EF
Bilag I – tabel A – kolonne 5 a (ny)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
Dieselolie til 
erhvervsmæssig 
brug

20€/t CO2 8.2€/GJ 8.2€/GJ  8.2€/GJ 

Or. fi

Begrundelse

Den lavere afgiftssats for erhvervsmæssig anvendelse er af økonomisk betydning, fordi 
transportomkostningerne udgør en betydelig del af driftsomkostningsstrukturen, især i lande, 
hvor afstandene er store.

Ændringsforslag 111
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Bilag
Direktiv 2003/96/EF
Bilag I – tabel B – kolonne 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

CO2-relateret beskatning CO2-relateret beskatning 
20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2
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20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2
20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med EU's klimamålsætninger er 30 €/t et passende minimum. 

Ændringsforslag 112
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Bilag
Direktiv 2003/96/EF
Bilag I – tabel B – kolonne 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

CO2-relateret beskatning CO2-relateret beskatning 
20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

Or. ro

Ændringsforslag 113
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Bilag
Direktiv 2003/96/EF
Bilag I – tabel B – kolonne 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

CO2-relateret beskatning CO2-relateret beskatning 
20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2
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20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2
20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2
20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med EU's klimamålsætninger er 30 €/t et passende minimum. 

Ændringsforslag 114
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Bilag
Direktiv 2003/96/EF
Bilag I – tabel C – kolonne 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

CO2-relateret beskatning CO2-relateret beskatning 

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

Or. ro


