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Ändringsförslag 13
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Beskattning relaterad till 
koldioxidutsläpp kan vara ett 
kostnadseffektivt medel för 
medlemsstaterna när det gäller att uppnå de 
minskningar av växthusgaser som är 
nödvändiga enligt Europaparlamentets och 
rådets beslut 406/2009/EG av den 
23 april 2009 om medlemsstaternas 
insatser för att minska sina 
växthusgasutsläpp i enlighet med 
gemenskapens åtaganden om minskning av 
växthusgasutsläppen till 20201 i fråga om 
källor som inte omfattas av unionens 
system enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG av den 
13 oktober 2003 om ett system för handel 
med utsläppsrätter för växthusgaser inom 
gemenskapen och om ändring av rådets 
direktiv 96/61/EG. Med tanke på den 
potentiella roll som koldioxidrelaterade 
skatter kan spela, måste det finnas 
gemensamma regler för dessa skatter, med 
tanke på en väl fungerande inre marknad.

(3) Beskattning relaterad till 
koldioxidutsläpp är ett kostnadseffektivt 
medel för medlemsstaterna när det gäller 
att uppnå de minskningar av växthusgaser 
som är nödvändiga enligt 
Europaparlamentets och 
rådets beslut 406/2009/EG av den 
23 april 2009 om medlemsstaternas 
insatser för att minska sina 
växthusgasutsläpp i enlighet med 
gemenskapens åtaganden om minskning av 
växthusgasutsläppen till 20201 i fråga om 
källor som inte omfattas av unionens 
system enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG av den 
13 oktober 2003 om ett system för handel 
med utsläppsrätter för växthusgaser inom 
gemenskapen och om ändring av rådets 
direktiv 96/61/EG. Med tanke på den 
potentiella roll som koldioxidrelaterade 
skatter kan spela, måste det finnas 
gemensamma regler för dessa skatter, med 
tanke på en väl fungerande inre marknad.

Or. en

Ändringsförslag 14
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Båda dessa delar bör beräknas på 
grundval av objektiva kriterier så att de 
olika energikällorna kan behandlas lika. 

(6) Båda dessa delar bör beräknas på 
grundval av objektiva kriterier så att de 
olika energikällorna kan behandlas lika. 
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För koldioxidrelaterade skatter bör 
hänvisning göras till koldioxidutsläpp från 
förbrukningen av var och en berörd 
energiprodukt, med användning av de 
emissionsfaktorer som anges i 
kommissionens beslut 2007/589/EG av den 
18 juli 2007 om riktlinjer för övervakning 
och rapportering av utsläpp av 
växthusgaser i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG1. Med tanke på skatter 
på allmän energiförbrukning bör 
hänvisning göras till energiinnehållet i de 
olika energiprodukterna och i elektricitet 
enligt det som anges i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2006/32/EG av den 
5 april 2006 om effektiv slutanvändning av 
energi och om energitjänster och om 
upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG2. 
I detta sammanhang bör man beakta 
miljöfördelarna med biomassa eller 
produkter framställda från biomassa. 
Dessa produkter bör beskattas på 
grundval av de emissionsfaktorer som 
anges i beslut 2007/589/EG när det gäller 
biomassa och produkter framställda från 
biomassa och deras energiinnehåll enligt 
det som anges i bilaga III till 
direktiv 2009/28/EG. Biodrivmedel och 
flytande biobränslen enligt definitionen i 
artikel 2 h och 2 i i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/28/EG av den 
23 april 2009 om främjande av 
användningen av energi från förnybara 
energikällor3 är den i särklass viktigaste 
kategorin. Sedan miljövinsterna med 
dessa produkter varierar beroende på om 
de uppfyller hållbarhetskriterierna i 
artikel 17 i det direktivet bör de specifika 
referensvärdena för biomassa och 
biomassaprodukter endast tillämpas om 
kriterierna uppfylls.

För koldioxidrelaterade skatter på 
icke-biomassabaserade bränslen bör 
hänvisning göras till koldioxidutsläpp från 
förbrukningen av var och en berörd 
energiprodukt, med användning av de 
emissionsfaktorer som anges i 
kommissionens beslut 2007/589/EG av den 
18 juli 2007 om riktlinjer för övervakning 
och rapportering av utsläpp av 
växthusgaser i enlighet med 
Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG1. Med tanke på 
skatter på allmän energiförbrukning bör 
hänvisning göras till energiinnehållet i de 
olika energiprodukterna och i elektricitet 
enligt det som anges i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2006/32/EG av den 
5 april 2006 om effektiv slutanvändning av 
energi och om energitjänster och om 
upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG2. 
För biomassa, biodrivmedel och flytande 
biobränslen som enligt definitionen i 
artikel 2 h och 2 i i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/28/EG av den 
23 april 2009 om främjande av 
användningen av energi från förnybara 
energikällor3 inte uppfyller 
hållbarhetskriterierna i artikel 17 i det 
direktivet ska medlemsstaterna tillämpa 
den koldioxidemissionsfaktor för 
likvärdigt uppvärmnings- eller 
motorbränsle vars minimiskattenivåer 
anges i detta direktiv.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör inte hindras att ta ut koldioxidrelaterade skatter på biomassabaserade 



AM\882925SV.doc 5/67 PE475.896v01-00

SV

bränslen under förutsättning att detta återspeglar nettolivscykeln för de koldioxidutsläpp som 
orsakas av produktion, förfining, transport och användning av dessa bränslen. Detta bör 
gälla inte bara för biodrivmedel och flytande biobränslen utan också för fasta 
biomassabaserade bränslen.

Ändringsförslag 15
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) De koldioxidrelaterade skatterna bör 
anpassas till tillämpningen av 
direktiv 2003/87/EG för att de ska 
komplettera direktivet på ett effektivt sätt. 
Beskattningen bör gälla alla användningar, 
inklusive sådana som är andra än 
uppvärmning, när det gäller 
energiprodukter som ger upphov till 
koldioxidutsläpp från anläggningar enligt 
det direktivet, förutsatt att den berörda 
anläggningen inte omfattas av systemet för 
handel med utsläppsrätter enligt det 
direktivet. Däremot, eftersom kumulativ 
tillämpning av båda instrumenten inte 
skulle ge utsläppsminskningar utöver det 
som totalt sett uppnås enbart genom 
systemet för handel med utsläppsrätter, 
utan endast skulle öka totalkostnaden för 
dessa minskningar, bör koldioxidrelaterade 
skatter inte tillämpas på förbrukning i 
anläggningar som omfattas av unionens 
system.

(7) De koldioxidrelaterade skatterna bör 
anpassas till tillämpningen av 
direktiv 2003/87/EG för att de ska 
komplettera direktivet på ett effektivt sätt. 
Beskattningen bör gälla alla användningar, 
inklusive sådana som är andra än 
uppvärmning, när det gäller 
energiprodukter som ger upphov till 
koldioxidutsläpp från anläggningar enligt 
det direktivet, förutsatt att den berörda 
anläggningen inte omfattas av systemet för 
handel med utsläppsrätter enligt det 
direktivet. Däremot, eftersom kumulativ
tillämpning av båda instrumenten inte 
skulle ge utsläppsminskningar utöver det 
som totalt sett uppnås enbart genom 
systemet för handel med utsläppsrätter, 
utan endast skulle öka totalkostnaden för 
dessa minskningar, bör koldioxidrelaterade 
skatter inte tillämpas på förbrukning i 
anläggningar som omfattas av unionens 
system om utsläppsrätterna inte har 
tilldelats kostnadsfritt.

Or. en

Motivering

Det lämpligt att undanta de sektorer som inte kostnadsfritt tilldelas utsläppsrätter från 
koldioxidskatter.
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Ändringsförslag 16
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) Med tanke på en stegvis övergång från 
användningen av fossila bränslen till mer 
miljövändliga bränslen bör
skatteincitament införas för att stegvis öka 
användningen av miljövänliga 
energiprodukter och miljövändlig 
elproduktion. Proportionalitetsprincipen 
bör därför tillämpas på ett rättvist sätt vid 
fastställandet av skattesatsen för fossila 
och icke-fossila bränslen och för varje
enskild energiprodukt inom en av dessa 
kategorier. Där lika minimiskattenivåer 
skulle föreskrivas som en del av detta 
direktiv för fossila bränslen å ena sidan 
och icke-fossila bränslen å andra sidan 
bör medlemsstaterna säkerställa lika 
miniminivåer av nationell beskattning för 
alla berörda produkter i kategorierna 
fossila bränslen eller icke-fossila 
bränslen. På begäran av enskilda 
medlemsstater bör övergångsperioder 
beviljas för att länderna tillfälligt ska 
kunna undanta vissa perioder eller 
sektorer från detta direktivs 
tillämpningsområde eller få undantag 
från det datum då direktivet måste ha 
införlivats i den nationella lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 17
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 18
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(9) Miniminivåerna för koldioxidrelaterade 
skatter bör fastställas mot bakgrund av 
medlemsstaternas nationella mål enligt 
beslut 406/2009/EG om medlemsstaternas 
insatser för att minska sina 
växthusgasutsläpp i enlighet med 
gemenskapens åtaganden om minskning av 
växthusgasutsläppen till 2020. Eftersom 
det konstateras i detta beslut att insatserna 
för att minska växthusgasutsläppen bör 
vara rättvist fördelade mellan 
medlemsstaterna, skulle övergångsperioder 
kunna fastställas för vissa medlemsstater.
Dessa perioder bör vara så korta och 
begränsade som möjligt. Om unionen 
beslutar att höja målen för att minska 
växthusgasutsläpp bör dessa perioder på 
nytt undersökas och därefter återigen 
fastställas eller avskaffas.



PE475.896v01-00 8/67 AM\882925SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 19
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Det är viktigt att säkerställa att 
minimiskattenivåerna bibehåller sina 
avsedda verkningar. Eftersom de 
koldioxidrelaterade skatterna 
kompletterar tillämpningen av 
direktiv 2003/87/EG, bör 
utsläppsrätternas marknadspriser vara 
föremål för ingående övervakning vid 
kommissionens periodiska granskning av 
direktivet. Minimiskattesatserna för 
allmän energiförbrukning bör regelbundet 
vara föremål för automatisk anpassning
för att beakta utvecklingen av 
skattesatsernas reella värde, i syfte att
bibehålla den aktuella 
harmoniseringsgraden samt minska 
volatiliteten på grund av energi- och 
livsmedelspriser, och denna anpassning
bör göras på grundval av ändringar av det 
EU-omfattande harmoniserade 
konsumentprisindex som publiceras av 
Eurostat, med uteslutning av energi och 
oförädlade livsmedel.

(11) Det är viktigt att säkerställa att 
minimiskattenivåerna bibehåller sina 
avsedda verkningar. Miniminivån både för 
skatter på allmän energiförbrukning och 
för koldioxidrelaterade skatter bör 
regelbundet vara föremål för automatisk 
uppdatering för att beakta utvecklingen av 
skattesatsernas reella värde. För att minska 
volatiliteten på grund av energi- och 
livsmedelspriser bör dessa anpassningar 
göras på grundval av ändringar av det 
EU-omfattande harmoniserade 
konsumentprisindex som publiceras av 
Eurostat, med uteslutning av energi och 
oförädlade livsmedel. Eftersom de 
koldioxidrelaterade skatterna dock 
kompletterar genomförandet av 
direktiv 2003/87/EG bör miniminivån för 
koldioxidrelaterade skatter, om och när 
utsläppsrätternas marknadspriser är 
högre än det reella värdet för basnivån för 
koldioxid, i stället anpassas till det priset. 
Om unionen betydligt höjer sina mål för 
minskning av växthusgasutsläppen bör 
basnivån för koldioxid anpassas till de 
nya målen.

Or. en

Ändringsförslag 20
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 12



AM\882925SV.doc 9/67 PE475.896v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fi

Ändringsförslag 21
Edit Herczog

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. hu

Motivering

Medlemsstaterna har olika traditioner och ekonomiska möjligheter vad gäller att byta ut 
fordon. Höjningar av bränsleskatt, inbegripet för dieselbrännolja, bör anpassas till den 
genomsnittsfrekvens med vilken fordonen byts ut så att konsumenterna, som reagerar på 
bränsleskattenivåerna, i framtiden stegvis ska kunna byta ut sina fordon. Därmed skulle nya 
konsumtionsmönster inrättas, vilket även är ett av direktivets mål.

Ändringsförslag 22
Mara Bizzotto

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) Möjligheten för medlemsstaterna att 
tillämpa en lägre skattenivå på yrkesmässig 
användning av dieselbrännolja som 
motorbränsle bör finnas kvar och skyddas. 
Kommissionen uppmanas att inrätta en 
gemensam europeisk punktskattesats för 
yrkesmässig användning av 
dieselbrännolja för att få ett slut på 
fenomenet med bensinturism och för att 
garantera dels vägtransportindustrins 
konkurrenskraft och överlevnad, eftersom 
denna i allt högre grad hotas av de 
stigande oljekostnaderna, dels 
konsumenternas köpkraft. 
Energieffektiviteten och övervakningen av 
miljöpåverkan från transporter bör 
garanteras genom genomförande av de 
åtgärder för att minska 
koldioxidutsläppen som anges i vitboken 
”Färdplan för ett gemensamt europeiskt 
transportområde – ett konkurrenskraftigt 
och resurseffektivt transportsystem”, som 
antogs av kommissionen den 
28 februari 2011.
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Or. it

Ändringsförslag 23
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) Enligt artikel 9.2 i 
direktiv 2003/96/EG får vissa 
medlemsstater tillämpa en sänkt skattesats 
på eldningsolja. Den bestämmelsen är inte 
längre förenlig med en väl fungerande inre 
marknad och fördragets bredare mål. Den 
bör därför utgå.

Or. es

Ändringsförslag 24
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Vad gäller möjligheten för 
medlemsstaterna att tillämpa en lägre 
skattenivå på yrkesmässig användning av 
dieselbrännolja som motorbränsle, ser 
denna bestämmelse inte längre ut att vara 
förenlig med kravet att förbättra 
energieffektiviteten och behovet att 
åtgärda den ökande miljöpåverkan från 

(13) Vad gäller möjligheten för 
medlemsstaterna att tillämpa en lägre 
skattenivå på yrkesmässig användning av 
dieselbrännolja som motorbränsle, är
denna bestämmelse av stor ekonomisk 
betydelse, eftersom transportkostnaderna 
står för en stor andel av företagens 
kostnadsstruktur, särskilt i länder där 
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transporter, och bör därför utgå. Enligt 
artikel 9.2 i direktiv 2003/96/EG får vissa 
medlemsstater tillämpa en sänkt skattesats 
på eldningsolja. Den bestämmelsen är inte 
längre förenlig med en väl fungerande inre 
marknad och fördragets bredare mål. Den 
bör därför utgå.

avstånden är stora, och bör därför finnas 
kvar. Enligt artikel 9.2 i 
direktiv 2003/96/EG får vissa 
medlemsstater tillämpa en sänkt skattesats 
på eldningsolja. Den bestämmelsen är inte 
längre förenlig med en väl fungerande inre 
marknad och fördragets bredare mål. Den 
bör därför utgå.

Or. fi

Ändringsförslag 25
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) Vad gäller möjligheten för 
medlemsstaterna att tillämpa en lägre 
skattenivå på yrkesmässig användning av 
dieselbrännolja som motorbränsle, ser 
denna bestämmelse inte längre ut att vara 
förenlig med kravet att förbättra 
energieffektiviteten och behovet att åtgärda 
den ökande miljöpåverkan från transporter, 
och bör därför utgå. För att skapa rättvisa 
och jämlika villkor för olika sorters 
godstransporter för vilka man använder 
motorbränslen, bör motorbränslen och 
andra energiprodukter som används i 
luft- och sjötransporter beskattas i 
enlighet därmed. Enligt artikel 9.2 i 
direktiv 2003/96/EG får vissa 
medlemsstater tillämpa en sänkt skattesats 
på eldningsolja. Den bestämmelsen är inte 
längre förenlig med en väl fungerande inre 
marknad och fördragets bredare mål. Den
bör därför utgå.

Or. en
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Motivering

I enlighet med subsidiaritetsprincipen bör medlemsstaterna få beskatta de energiprodukter 
som används inom luft- och sjöfartsverksamhet så länge detta görs på ett sätt som respekterar 
internationella rättsliga åtaganden på detta område.

Ändringsförslag 26
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) Vad gäller möjligheten för 
medlemsstaterna att tillämpa en lägre 
skattenivå på yrkesmässig användning av 
dieselbrännolja som motorbränsle, ser 
denna bestämmelse inte längre ut att vara 
förenlig med kravet att förbättra 
energieffektiviteten och behovet att åtgärda 
den ökande miljöpåverkan från transporter, 
och bör därför utgå. För att skapa rättvisa 
och jämlika villkor för olika sorters 
godstransporter för vilka man använder 
motorbränslen, bör motorbränslen och 
andra energiprodukter som används i 
luft- och sjötransporter beskattas i 
enlighet därmed. Enligt artikel 9.2 i 
direktiv 2003/96/EG får vissa 
medlemsstater tillämpa en sänkt skattesats 
på eldningsolja. Den bestämmelsen är inte 
längre förenlig med en väl fungerande inre 
marknad och fördragets bredare mål. Den 
bör därför utgå.

Or. en

Ändringsförslag 27
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det finns ett behov att begränsa de 
potentiella kostnadsverkningarna av 
koldioxidrelaterade skatter på sektorer 
eller delsektorer som bedöms vara utsatta 
för en betydande risk för koldioxidläckage 
enligt artikel 10a.13 i 
direktiv 2003/87/EG. Det är därför 
lämpligt att tillhandahålla motsvarande 
övergångsåtgärder som dock även bör 
säkerställa att den koldioxidrelaterade 
beskattningens miljöeffektivitet bibehålls.

utgår

Or. en

Motivering

Det begränsade antalet sektorer och anläggningar som faktiskt berörs av koldioxidläckage
motiverar inte denna åtgärd. Medlemsstaterna bör med hjälp av statligt stöd kompensera för 
alla fastställda risker för koldioxidläckage på grund av energiskatter för energiintensiva 
industrier.

Ändringsförslag 28
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de

Ändringsförslag 29
Marita Ulvskog
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Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Eftersom användningen av 
elektriska fordon och hybridfordon 
kommer att bli mycket viktig för att 
minska beroendet av icke-förnybara 
bränslen inom transportsektorn bör 
medlemsstaterna under en begränsad 
tidsperiod få tillämpa skatteundantag eller 
minska skattenivån för den elektricitet 
som används för att ladda sådana fordon.

Or. en

Ändringsförslag 30
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Undantag eller avdrag till förmån för 
hushåll och välgörenhetsorganisationer kan 
utgöra del av de sociala åtgärder som 
medlemsstaterna definierar. Möjligheten 
att tillämpa sådana undantag eller avdrag 
bör, med hänvisning till lika behandling 
av energikällor, utökas till alla 
energiprodukter som används för 
uppvärmning och elektricitet. För att 
säkerställa att deras inverkan på den inre 
marknaden förblir begränsad bör dessa 
undantag och avdrag endast tillämpas på 
icke-yrkesmässig verksamhet.

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

Or. en
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Motivering

Genom att undanta alla hushåll skulle man försämra incitamenten för energibesparingar och 
också undvika utvecklingen av effektivare lösningar för fjärrvärme, vilket skulle leda till en 
snedvridning av EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS). Inkomster från 
energiskatter bör användas till att stödja de fattigare grupperna i samhället och till att främja 
energibesparingsåtgärder.

Ändringsförslag 31
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Undantag eller avdrag till förmån för 
hushåll och välgörenhetsorganisationer 
kan utgöra del av de sociala åtgärder som 
medlemsstaterna definierar. Möjligheten 
att tillämpa sådana undantag eller avdrag 
bör, med hänvisning till lika behandling 
av energikällor, utökas till alla 
energiprodukter som används för 
uppvärmning och elektricitet. För att 
säkerställa att deras inverkan på den inre 
marknaden förblir begränsad bör dessa 
undantag och avdrag endast tillämpas på 
icke-yrkesmässig verksamhet.

(17) För att kunna fastställa de rätta 
incitamenten för investeringar i 
energibesparingar och bättre 
energieffektivitet bör möjligheten i 
artikel 15 att tillämpa undantag eller 
avdrag för hushåll och 
välgörenhetsorganisationer avskaffas. I 
medlemsstater där detta påverkar 
energipriserna bör låginkomsthushåll och 
välgörenhetsorganisationer kompenseras 
med starka och övergripande sociala 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 32
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) I fråga om gasol (LPG) och naturgas
som används som drivmedel är det inte 
längre berättigat med fördelar i form av 
lägre minimiskattenivå för allmän 

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

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

Or. de

Ändringsförslag 33
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Detta direktiv syftar till att göra det 
lättare att uppnå de övergripande målen 
för unionens energi- och klimatpolitik. 
Genom att man i direktiv 2008/101/EG tar 
med luftfartssektorn i EU:s system för 
handel med utsläppsrätter återspeglas 
ambitionen att minska 
växthusgasutsläppen från denna sektor. 
Om inget internationellt avtal som bland 
sina mål för utsläppsminskning omfattar 
internationella sjöfartsutsläpp ingåtts före 
den 31 december 2011 åtar sig 
kommissionen att lägga fram åtgärder för 
att inbegripa även sådana utsläpp i 
unionens åtagande för att minska 
växthusgaserna. För att medlemsstaterna 
ska kunna beskatta de energiprodukter 
som används inom luft- och 
sjöfartsverksamhet på samma sätt som 
andra energiprodukter för transporter är 
det mycket viktigt att skapa lika villkor för 
att garantera unionens energioberoende 
och stimulera bättre energieffektivitet.

Or. en
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Motivering

Man behöver inte förbjuda medlemsstaterna att beskatta de energiprodukter som används 
inom luft- och sjöfartsverksamhet så länge detta görs på ett sätt som respekterar 
internationella rättsliga åtaganden på detta område.

Ändringsförslag 34
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Det bör emellertid vara möjligt att 
göra ett undantag vid användning av 
naturgas och biometan som bränsle i 
transportsektorn, eftersom dessa 
väsentligt ska bidra till att uppnå målet att 
förnybar energi ska utgöra 10 procent av 
energin i transportsektorn. Detta 
motiverar ett undantag från 
energibeskattningen, åtminstone tills 
EU-målet har uppnåtts. Dessutom främjar 
ett sådant undantag en diversifiering av 
energikällorna i transportsektorn, som är 
nästan helt beroende av oljeprodukter, 
och ökar därmed försörjningstryggheten.

Or. de

Ändringsförslag 35
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Enligt direktiv 2003/96/EG får 
medlemsstaterna inte beskatta bränsle som 
används för navigering på gemenskapens 
vatten eller elektricitet som produceras 
ombord på en farkost, även om farkosten 

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

miljömål, subsidiaritetsprincipen eller 
målet att inrätta jämlika villkor för 
energibeskattning. Den bör därför 
avskaffas samtidigt som bilaterala och 
multilaterala internationella avtal 
respekteras, liksom det faktum att 
luftfartssektorn kommer, och 
sjöfartssektorn kan komma, att tas med i 
unionens system för handel med 
utsläppsrätter.

Or. en

Ändringsförslag 36
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Enligt direktiv 2003/96/EG får
medlemsstaterna inte beskatta bränsle som 
används för navigering på gemenskapens 
vatten eller elektricitet som produceras 
ombord på en farkost, även om farkosten 
ligger i en hamn. Dessutom får 
medlemsstaterna utöka dessa 
skattefördelar till inre vattenvägar. I vissa 
hamnar finns det renare alternativ där 
man använder landström, som dock är 
skattepliktig. För att sätta ett första 
incitament för utvecklandet och 
tillämpandet av denna teknik, i väntan på 
att en mer omfattande ram antas inom 

(19) För att uppnå samstämda skatter 
mellan transportsätten och för att minska 
utsläppen av växthusgaser bör 
medlemsstaterna få beskatta
energiprodukter som används för all luft-
och sjöfart under förutsättning att 
bestämmelserna i detta direktiv, och 
andra relevanta EU-lagar och 
internationella lagar, respekteras. För att 
undvika produktion av bränslebaserad 
elektricitet ombord på en farkost som 
ligger i en hamn, och de medföljande 
lokala luftföroreningarna bör 
medlemsstaterna bevilja undantag från 
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området, bör medlemsstaterna bevilja 
undantag från energiskatt när det gäller 
användningen av landström i fartyg som 
ligger i en hamn. Detta undantag bör 
tillämpas under en period som är 
tillräckligt lång för att hamnoperatörerna 
inte fråntas incitament att göra de 
nödvändiga investeringarna men som 
samtidigt är tidsbegränsad så att systemets 
underhåll helt eller delvis blir föremål för 
nya beslut när den tiden kommer.

energiskatt när det gäller användningen av 
landström i fartyg som ligger i en hamn. 
Detta undantag bör tillämpas under en 
period som är tillräckligt lång för att 
hamnoperatörerna inte fråntas incitament 
att göra de nödvändiga investeringarna 
men som samtidigt är tidsbegränsad så att 
systemets underhåll helt eller delvis blir 
föremål för nya beslut när den tiden 
kommer.

Or. en

Motivering

Med tanke på fördelarna jämfört med produktion av bränslebaserad elektricitet ombord bör 
man bevilja undantag för landproducerad elektricitet.

Ändringsförslag 37
Edit Herczog

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. hu

Motivering

Skillnaderna i de olika länderna kommer att fortsätta att öka mellan sektorerna om varje 
enskild medlemsstat använder skatteintäkterna till olika syften. Eftersom huvudsyftet med 
rådets förslag är att EU ska uppfylla sina skyldigheter avseende växthusgasutsläpp för 
perioden fram till 2020, bidrar detta ändringsförslag ytterligare till att uppnå målen.

Ändringsförslag 38
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) Enligt artikel 15.3 i 
direktiv 2003/96/EG får medlemsstaterna 
när det gäller jordbruk, trädgårdsodling och 
fiskodling samt skogsbruk utöver de 
bestämmelser som allmänt gäller för 
yrkesanvändning även tillämpa en 
skattenivå ända ner till noll. En granskning 
av detta alternativ visade att till den del 
som gäller skatter på allmän 
energiförbrukning skulle bibehållandet av 
detta alternativ stå i strid med unionens 
bredare politiska mål. Dessa undantag bör 
därför avskaffas.

Or. en
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Ändringsförslag 39
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Skatteflyktsfenomenet
”bensinturism” vid vägtransporter och 
”maximal bränslepåfyllning” inom den 
yrkesmässiga luftfarten snedvrider den 
inre marknaden och innebär att det blir 
ofördelaktigt för enskilda medlemsstater 
att tillämpa högre skattenivåer än andra 
medlemsstater. Ett sätt att hantera detta 
problem skulle kunna vara att, helt eller 
delvis, gå över från det nuvarande 
systemet där de nationellt förvärvade 
volymerna av de relevanta 
transportbränslena beskattas, till ett 
system där dessa bränslen beskattas 
utifrån de volymer som faktiskt används 
inom varje medlemsstats territorium. För 
att få en bättre bild av detta alternativ bör 
kommissionen lägga fram en rapport om 
genomförbarheten och den förväntade 
effekten av en sådan övergång.

Or. en

Ändringsförslag 40
Edit Herczog

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Med början vid utgången av 2015 och 
därefter vart femte år bör kommissionen
rapportera till rådet om tillämpningen av 
direktivet, med särskild granskning av 
miniminivån för koldioxidrelaterade skatter 
mot bakgrund av utvecklingen av 
utsläppsrätternas marknadspriser i EU, 

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

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

Or. hu

Motivering

Man måste övervaka hur skatteintäkterna används i enlighet med direktivet och om denna 
användning är rationell.

Ändringsförslag 41
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 42
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det begränsade antalet sektorer och anläggningar som faktiskt berörs av koldioxidläckage
motiverar inte en särskild lagstiftning, men det bör ändå finnas en förteckning. 
Medlemsstaterna bör med hjälp av statligt stöd kompensera för alla fastställda risker för 
koldioxidläckage på grund av energiskatter för energiintensiva industrier.

Ändringsförslag 43
Marita Ulvskog
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Genom detta direktiv upprättas en 
gemensam gemenskapsram för 
beskattning av energiprodukter och 
elektricitet. I direktivet fastställs en rad 
obligatoriska regler som medlemsstaterna 
ska respektera i samband med den 
nationella beskattningen på dessa 
områden. I direktivet fastställs en 
definition och en referensstruktur för de 
relevanta bränslena, minimiskattenivåer, 
principer för hur skattesatserna ska 
kopplas till varandra och uppdateras, ett 
system för att samordna 
energibeskattningen med EU:s system för 
handel med utsläppsrätter, flera 
utfasnings- och undantagsarrangemang 
samt bestämmelser för hur lagstiftningen 
ytterligare ska utvecklas på detta område.

Or. en

Ändringsförslag 44
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Energiprodukter och elektricitet ska 
beskattas i medlemsstaterna i 
överensstämmelse med detta direktiv, och 
medlemsstaterna ska garantera produkter 
och tjänster till överkomliga priser samt 
undanröja risken för att invånarna 
drabbas av energifattigdom.
Konsekvensbedömningar ska genomföras 
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i detta syfte.

Or. ro

Motivering

Europeiska unionens främsta mål är att garantera medborgarnas välbefinnande.

Ändringsförslag 45
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Directive 2003/96 EC
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska skilja mellan 
koldioxidrelaterade skatter och skatter på 
allmän energiförbrukning.

2. Medlemsstaterna ska skilja mellan 
koldioxidrelaterade skatter och skatter på 
allmän energiförbrukning.
Medlemsstaternas inkomster från 
koldioxidrelaterade skatter i enlighet med 
bilaga I ska användas av medlemsstaterna 
för åtgärder i syfte att förbättra 
energieffektiviteten och minska 
föroreningarna.

Or. ro

Ändringsförslag 46
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De koldioxidrelaterade skatterna ska 
beräknas som ett antal euro per ton 
koldioxidutsläpp, på grundval av de 

De koldioxidrelaterade skatterna på 
icke-biomassabaserade bränslen ska 
beräknas som ett antal euro per ton 
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emissionsfaktorer som anges i punkt 11 i 
bilaga I till kommissionens 
beslut 2007/589/EG av den 18 juli 2007 
om riktlinjer för övervakning och 
rapportering av utsläpp av växthusgaser i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG(*). De 
emissionsfaktorer som i beslutet anges för 
biomassa och produkter framställda från 
biomassa ska när det gäller biodrivmedel 
och flytande biobränslen enligt 
definitionen i artikel 2 h och 2 i i 
direktiv 2009/28/EG endast gälla i fall där 
de berörda produkterna uppfyller 
hållbarhetskriterierna enligt artikel 17 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv av 
den 23 april om främjande av 
användningen av energi från förnybara 
energikällor(**). Om biodrivmedlen och de
flytande biobränslena inte uppfyller dessa 
kriterier ska medlemsstaterna tillämpa 
emissionsfaktorn för likvärdigt motor- eller 
uppvärmningsbränsle, vars 
minimiskattenivåer definieras i detta 
direktiv.

koldioxidutsläpp, på grundval av de 
emissionsfaktorer som anges i punkt 11 i 
bilaga I till kommissionens 
beslut 2007/589/EG av den 18 juli 2007 
om riktlinjer för övervakning och 
rapportering av utsläpp av växthusgaser i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG(*). De 
emissionsfaktorer som i beslutet anges för 
biomassa och produkter framställda från 
biomassa ska endast gälla i fall där de 
berörda produkterna uppfyller 
hållbarhetskriterierna enligt artikel 17 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv av 
den 23 april om främjande av 
användningen av energi från förnybara 
energikällor(**). Om biodrivmedlen och de 
flytande biobränslena inte uppfyller dessa 
kriterier ska medlemsstaterna tillämpa 
emissionsfaktorn för likvärdigt motor- eller 
uppvärmningsbränsle, vars 
minimiskattenivåer definieras i detta 
direktiv. Detta undantag ska begränsas 
ytterligare i enlighet med bestämmelserna 
i direktiv 2009/28/EG om minskade 
koldioxidutsläpp. Detta skulle betyda att 
undantaget från koldioxidskatt för 
biodrivmedel och flytande biobränslen 
som ger en minskning på minst 
35 procent av växthusgasutsläppen endast 
ska gälla till slutet av 2016. Gränsen ska 
vara 50 procent från och med 2017 och 
60 procent från och med 2018.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör inte hindras att ta ut koldioxidrelaterade skatter på biomassabaserade 
bränslen om hållbarhetskriterierna i enlighet med direktiv 2009/28/EG inte uppfylls.

Ändringsförslag 47
Krišjānis Kariņš

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. lv

Ändringsförslag 48
Krišjānis Kariņš

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. lv

Ändringsförslag 49
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 50
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kolväten andra än de som förtecknas i 
punkt 1 och som är avsedda för 
användning, bjuds ut till försäljning eller 
används som bränsle för uppvärmning ska 
beskattas i nivå med skattesatserna för 
likvärdig energiprodukt, beräknade enligt 
artikel 1.2 och 1.3. Detta stycke ska inte 
tillämpas på torv.

Kolväten andra än de som förtecknas i 
punkt 1 och som är avsedda för 
användning, bjuds ut till försäljning eller 
används som bränsle för uppvärmning ska 
beskattas i nivå med skattesatserna för 
likvärdig energiprodukt, beräknade enligt 
artikel 1.2 och 1.3.

Or. en

Motivering

Ett samstämmigt tillvägagångssätt ska tillämpas på alla energiprodukter.
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Ändringsförslag 51
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) elektricitet, energiprodukter och 
energitjänster som används i de 
europeiska medborgarnas hushåll för att 
laga och förvara den dagliga maten och 
säkra en hälsosam inomhusmiljö genom 
att garantera en optimal omgivande 
lufttemperatur (cirka +20°C),

Or. ro

Ändringsförslag 52
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. ro

Ändringsförslag 53
Krišjānis Kariņš

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 3 – punkt 1 – led b – strecksats 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

−Elektricitet, när elektriciteten står för 
mer än 50 procent av kostnaden för en 
produkt. Med en produkts kostnad avses 
summan av totala inköp av varor och 
tjänster, plus personalkostnader, plus 
kapitalförslitning, på företagsnivå. Denna 
kostnad beräknas som ett genomsnitt per 
enhet. Med kostnaden för elektricitet 
avses elektricitetens faktiska inköpsvärde 
eller produktionskostnaden för 
egenproducerad elektricitet.

Or. lv

Ändringsförslag 54
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. ro

Motivering

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

Ändringsförslag 55
Werner Langen

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

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 56
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. ro

Motivering

Denna bestämmelse strider mot subsidiaritetsprincipen eftersom den begränsar 
medlemsstaterna frihet att fastställa sin skattepolitik.
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Ändringsförslag 57
Marita Ulvskog

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”3. Utan att det påverkar undantagen, 
differentieringarna och avdragen enligt 
detta direktiv ska medlemsstaterna se till 
att i fall där likadana minimiskattenivåer 
anges i bilaga I i fråga om en viss 
användning, ska likadana skattenivåer 
fastställas för produkter för den 
användningen. Utan att det påverkar 
artikel 15.1 i ska denna skyldighet gälla 
fullt ut från den 1 januari 2023 för de 
motorbränslen som avses i tabell A i 
bilaga I och ska fram till dess gradvis 
införas i två steg:
a) Från och med den 1 januari 2018 ska 
medlemsstaterna garantera att de 
nationella miniminivåerna för ett enskilt 
motorbränsle inte är mer än 15 procent 
lägre än miniminivåerna för andra 
motorbränslen.
b) Från och med den 1 januari 2018 ska 
medlemsstaterna garantera att det 
fastställs likadana nivåer för 
koldioxidrelaterade skatter för alla 
motorbränslen och att den nationella 
minimiskattenivån för allmän 
energiförbrukning för ett enskilt 
motorbränsle inte är mer än 5 procent 
lägre än minimiskattenivån för andra 
motorbränslen.

Or. en
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Ändringsförslag 58
Evžen Tošenovský

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”3. Utan att det påverkar undantagen, 
differentieringarna och avdragen enligt 
detta direktiv ska medlemsstaterna se till 
att i fall där likadana minimiskattenivåer 
anges i detta direktiv för antingen fossila 
eller icke-fossila bränslen eller 
energiprodukter inom någon av dessa 
kategorier i fråga om en viss användning, 
ska likadana minimiskattenivåer fastställas 
för produkter i någon av dessa kategorier 
för den användningen. Utan att det 
påverkar artikel 15.1 i ska detta gälla från 
den 1 januari 2023 för de motorbränslen 
som avses i tabell A i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 59
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b2
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar undantagen, 
differentieringarna och avdragen enligt 
detta direktiv ska medlemsstaterna se till 
att i fall där likadana minimiskattenivåer 
anges i bilaga I i fråga om en viss 
användning, ska likadana skattenivåer 
fastställas för produkter för den 
användningen. Utan att det påverkar 

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

artikel 15.1 i ska detta gälla senast från den 
1 januari 2023 för de motorbränslen som 
avses i tabell A i bilaga I.

Or. en

Motivering

Teknikneutralitet är den viktigaste pådrivaren för kostnadseffektivitet när det gäller 
energieffektivitet och minskning av koldioxidutsläppen och denna princip bör därför tillämpas 
så tidigt som möjligt, samtidigt som hänsyn tas till de olika situationerna i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 60
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. ro

Motivering

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

Ändringsförslag 61
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

utgår

Or. ro

Motivering

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

Ändringsförslag 62
Werner Langen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 63
Marita Ulvskog

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 64
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. ro
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Motivering

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

Ändringsförslag 65
Marita Ulvskog

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Den miniminivå för koldioxidrelaterade 
skatter som fastställs i detta direktiv ska 
anpassas vart tredje år, med början från 
den 1 juli 2016, på grundval av den 
högsta av följande två skattesatser:
a) Det aktuella reella värdet för basnivån 
för koldioxid, som beräknas genom en 
ökning eller sänkning av basbeloppet i 
euro med den procentuella ändringen 
under de tre föregående kalenderåren av 
det harmoniserade konsumentprisindex 
som publiceras av Eurostat, med 
uteslutning av energi och oförädlade 
livsmedel.
b) Det genomsnittliga koldioxidpriset i 
EU:s system för handel med 
utsläppsrätter under de 18 månader som 
föregick anpassningen, beräknat enligt en 
formel som kommissionen uppger utifrån 
den rapport under 2015 som avses i 
artikel 29.
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Ingen anpassning ska göras om 
ändringen sedan den senaste 
anpassningen med avseende på 
utvecklingen av dessa två skattesatser 
skulle vara mindre än 0,5 procent.
Om unionen beslutar att nivåerna för 
växthusgasutsläpp fram till 2020 ska 
minskas med mer än 20 procent jämfört 
med nivåerna för 1990, ska kommissionen 
senast tre månader efter att ett sådant 
beslut har fattats lägga fram en rapport 
om de anpassningar i detta direktiv som 
kan rekommenderas för att de nya målen 
ska kunna uppnås. Rådet ska senast 
sex månader efter offentliggörandet av 
rapporten fatta ett beslut om hur basnivån 
för koldioxid ska anpassas till de nya 
omständigheterna.
Kommissionen ska offentliggöra de 
antagna miniminivåerna för skatten på 
allmän energiförbrukning och
koldioxidrelaterade skatter i Europeiska 
unionens officiella tidning.”

Or. en

Ändringsförslag 66
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 4 – led b
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Användningen av naturgas och 
biometan som bränsle i transportsektorn 
är undantagen från skatt, åtminstone tills 
andelen förnybar energi uppgår till 
10 procent i transportsektorn. 
Kommissionen ska fortlöpande övervaka 
marknadsutvecklingen och vid en lämplig 
tidpunkt lägga fram ett förslag till rättsakt 
i detta avseende.
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Or. de

Ändringsförslag 67
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 68
Teresa Riera Madurell

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. es

Ändringsförslag 69
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
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Direktiv 2003/96/EG
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna får göra åtskillnad 
mellan yrkesmässig och icke-yrkesmässig 
användning av dieselbrännolja som 
motorbränsle, under förutsättning att 
gemenskapens miniminivåer iakttas och 
att skattesatsen för dieselbrännolja för 
yrkesmässig användning som används 
som motorbränsle inte är lägre än den 
gällande nationella skattenivån den 
1 januari 2003, utan hinder av de 
eventuella undantag beträffande denna 
användning som fastställs i detta direktiv. 

Or. fi

Motivering

Vid beskattningen av dieselbrännolja måste det även i fortsättningen vara tillåtet att göra 
åtskillnad mellan yrkesmässig och icke-yrkesmässig användning. Den lägre skattesatsen för 
yrkesmässig användning är av stor ekonomisk betydelse, eftersom transportkostnaderna står 
för en stor andel av företagens kostnadsstruktur, särskilt i länder där avstånden är stora.

Ändringsförslag 70
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Senast den 1 januari 2019 ska rådet, 
enhälligt efter samråd med 
Europaparlamentet och på grundval av en 
rapport och ett förslag från 
kommissionen, besluta om 
minimiskattenivåer som ska tillämpas för 
ytterligare en period med början den 
1 januari 2020.
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Or. ro

Ändringsförslag 71
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 7 – punkt1 b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Med yrkesmässig användning av 
dieselbrännolja som motorbränsle avses 
användning av dieselbrännolja som 
motorbränsle för följande ändamål:
a) Godstransport som för annans eller 
egen räkning utförs av motorfordon eller 
fordonskombinationer som är avsedda 
uteslutande för godstransport på väg och 
vars totala tillåtna bruttovikt är minst 
7,5 ton.
b) Passagerartransport, regelbunden eller 
tillfällig, som utförs av motorfordon av 
kategori M2 eller kategori M3, i enlighet 
med rådets direktiv 70/156/EEG av den 
6 februari 1970 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
typgodkännande av motorfordon och 
släpvagnar till dessa fordon.

Or. fi

Ändringsförslag 72
Edit Herczog

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 8 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från och med den 1 januari 2013 ska 
minimiskattenivåerna för sådana produkter 
som används som motorbränsle för 
ändamål som anges i punkt 2 i denna 
artikel fastställas i enlighet med tabell B i 
bilaga I.”

1. 2013. Från och med den 1 januari 2013 
ska minimiskattenivåerna för sådana 
produkter som används som motorbränsle 
för ändamål som anges i punkt 2 i denna 
artikel fastställas i enlighet med tabell B i 
bilaga I, och de skatteintäkter som därmed 
erhålls måste återanvändas för att öka 
och utveckla den berörda sektorns 
energieffektivitet.”

Or. hu

Motivering

Det är viktigt att medlemsstaterna inte fritt använder skatten utan att den återanvänds för de 
sektorer som den härrör från, eftersom industrin hittills har investerat i forskning och 
utveckling för att skydda miljön och måste få tillbaka denna investering. Samtidigt kan en 
uppdatering av de användningssyften som anges i punkt 2 ytterligare minska utsläppen av 
föroreningar, och det är möjligt att med hjälp av investeringar från skatteintäkterna främja 
industrin, vilket kommer att leda till skapandet av nya arbetstillfällen.

Ändringsförslag 73
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Senast den 1 januari 2019 ska rådet, 
enhälligt efter samråd med 
Europaparlamentet och på grundval av en 
rapport och ett förslag från 
kommissionen, besluta om 
minimiskattenivåer som ska tillämpas för 
ytterligare en period med början den 
1 januari 2020.

Or. ro



PE475.896v01-00 44/67 AM\882925SV.doc

SV

Ändringsförslag 74
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Senast den 1 januari 2019 ska rådet, 
enhälligt efter samråd med 
Europaparlamentet och på grundval av en 
rapport och ett förslag från 
kommissionen, besluta om 
minimiskattenivåer som ska tillämpas för 
ytterligare en period med början den 
1 januari 2020.

Or. ro

Ändringsförslag 75
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Senast den 1 januari 2019 ska rådet, 
enhälligt efter samråd med 
Europaparlamentet och på grundval av en 
rapport och ett förslag från 
kommissionen, besluta om 
minimiskattenivåer som ska tillämpas för 
ytterligare en period med början den 
1 januari 2020.

Or. ro

Ändringsförslag 76
Philippe Lamberts
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för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14 ska ersättas med följande:
Fram till den 31 december 2020 ska 
medlemsstaterna bevilja skattebefrielse 
för elektricitet som levereras direkt till 
fartyg i hamnar.
(Syftet med detta ändringsförslag är att 
ersätta alla andra delar av artikel 14 
(punkterna 1-3 och alla stycken).)

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör få beskatta bränsle för luft- och sjöfart samt el som används för 
elproduktion, men det bör finnas ett tillfälligt undantag för fartyg i hamnar.

Ändringsförslag 77
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 78
Marita Ulvskog

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Leden b och c ska utgå.

Or. en

Ändringsförslag 79
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11 – led aa (nytt)
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 14 – punkt2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 [....] aa) Punkt 2 ska utgå.

Or. en

Ändringsförslag 80
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 14a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fram till den 31 december 202 ska 
medlemsstaterna tillhandahålla ett avdrag 
rörande koldioxidrelaterade skatter i 
fråga om användning av energiprodukter 
vid anläggningar som hör till sektorer 
eller delsektorer som bedöms vara utsatta 
för en betydande risk för 
koldioxidläckage.

utgår

2. Skatteavdragets storlek ska motsvara en 
årsmedianförbrukning av 
energiprodukter, uttryckt som 
gigajoule (GJ), vid anläggningen under 
referensperioden, för andra ändamål än 
de som avses i artikel 7, multiplicerad med 
0,00561 och med miniminivån för 
koldioxidrelaterade skatter enligt tabell C 
i bilaga I. Den referensperiod som avses i 
första meningen i detta stycke ska vara 
antingen perioden från den 
1 januari 2005 till den 31 december 2008 
eller perioden från den 1 januari 2009 till 
den 31 december 2010. Skatteavdragets 
storlek ska inte överskrida den 
koldioxidrelaterade skatten på 
användning av energiprodukter vid 
anläggningen under den berörda 
perioden.
3. För anläggningar som inte har varit i 
drift under referensperioden ska 
medlemsstaterna basera skatteavdragets 
nivå på anläggningens installerade 
kapacitet multiplicerad med en 
genomsnittlig kapacitetsfaktor med 
tillämpning av metoden enligt 
kommissionens beslut XXX om 
fastställande av unionsomfattande 
övergångsbestämmelser för harmoniserad 
fri tilldelning enligt artikel 10a i 
direktiv 2003/87/EG(*).
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4. När en medlemsstat tillämpar en nivå 
för koldioxidrelaterade skatter som 
överskrider minimiskattenivån enligt detta 
direktiv kan medlemsstaten vid 
fastställande av skatteavdragets storlek 
enligt punkt 2 hänvisa till en nivå för 
koldioxidrelaterad skatt upp till den 
nationella nivån.
5. I punkterna 1–4 ska sektorer eller 
delsektorer som bedöms vara utsatta för 
en betydande risk för koldioxidläckage 
anses vara de sektorer som har fastställts 
vara sådana på grundval av artikel 10a.13 
i direktiv 2003/87/EG.

Or. en

Motivering

Det begränsade antalet sektorer och anläggningar som faktiskt berörs av koldioxidläckage
motiverar inte denna åtgärd. Medlemsstaterna bör med hjälp av statligt stöd kompensera för 
alla fastställda risker för koldioxidläckage på grund av energiskatter för energiintensiva 
industrier.

Ändringsförslag 81
Marita Ulvskog

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 82
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

I enlighet med subsidiaritetsprincipen ska medlemsstaterna själva kunna fastställa tillräckliga 
skattenivåer för sjö- och luftfart.

Ändringsförslag 83
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 84
Marita Ulvskog

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

h) Fram till den 1 januari 2018 ska 
elektricitet, naturgas, kol och fasta 
bränslen som förbrukas av hushåll 
och/eller organisationer som erkänns som 
välgörenhetsorganisationer av den berörda 
medlemsstaten. När det gäller sådana 
välgörenhetsorganisationer får 
medlemsstaterna begränsa skattebefrielsen 
eller skattenedsättningen till användning 
för icke-yrkesmässig verksamhet. Vid 
blandad förbrukning ska beskattningen 
tillämpas i proportion till varje 
användningstyp. Om en användning är 
obetydlig får den anses vara obefintlig.

Or. en

Ändringsförslag 85
Herbert Reul

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) Fram till den 1 januari 2023, gasol som
används som motorbränsle.

Or. de
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Ändringsförslag 86
Werner Langen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) Fram till den 1 januari 2023, naturgas, 
biogas och gasol som används som 
drivmedel.”

Or. de

Ändringsförslag 87
Herbert Reul

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Följande punkt ska läggas till:
”Användningen av naturgas och 
biometan som bränsle i transportsektorn 
är undantagen från skatt, åtminstone tills 
andelen förnybar energi uppgår till 
10 procent i transportsektorn. 
Kommissionen ska fortlöpande övervaka 
marknadsutvecklingen och vid en lämplig 
tidpunkt lägga fram ett förslag till rättsakt 
i detta avseende.”

Or. de

Ändringsförslag 88
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13 – led a – led ii
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 15 – punkt1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. ro

Ändringsförslag 89
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Leden a–e och g gäller endast för skatter 
på allmän energiförbrukning.”

”Leden a–e och g–i gäller endast för skatter 
på allmän energiförbrukning.”

Or. en

Motivering

Genom att undanta alla hushåll skulle man försämra incitamenten för energibesparingar och 
också undvika utvecklingen av effektivare lösningar för fjärrvärme, vilket skulle leda till en 
snedvridning av EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS). Inkomster från 
energiskatter bör användas till att stödja de fattigare grupperna i samhället och till att främja 
energibesparingsåtgärder.

Ändringsförslag 90
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13 – led b
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 15 – punkt3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 91
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13 – led b
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 15 – punkt3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 92
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13 – led b
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 15 – punkt3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”3. Medlemsstaterna får tillämpa en 
skattenivå ner till noll för förbrukning av 
energiprodukter och elektricitet som 
används för bevattning, jordbruk, 
trädgårdsodling eller fiskodling samt inom 
skogsbruk. Förmånstagarna ska vara 
föremål för system som måste leda till 
ökad energieffektivitet.”

Or. ro

Ändringsförslag 93
Werner Langen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fram till den 31 januari 2023 får 1. Fram till den 1 januari 2023 får 
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medlemsstaterna, utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 5 i denna artikel, 
under tillsyn av skattemyndigheterna 
tillämpa skattebefrielse eller nedsatt 
skattesats för skatter på allmän 
energiförbrukning för de skattepliktiga 
produkter som avses i artikel 2 i detta 
direktiv när dessa produkter består av eller 
innehåller en eller flera av följande 
produkter, och när det gäller biodrivmedel 
och flytande biobränslen enligt 
definitionen i artikel 2 h och 2 i i direktiv 
2009/28/EG dessa uppfyller 
hållbarhetskriterierna enligt artikel 17 i det 
direktivet:

medlemsstaterna, utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 5, under tillsyn av 
skattemyndigheterna tillämpa 
skattebefrielse eller nedsatt skattesats för 
skatter på allmän energiförbrukning för de 
skattepliktiga produkter som avses i 
artikel 2 i detta direktiv när dessa produkter 
består av eller innehåller en eller flera av 
följande produkter, eller när det gäller 
biodrivmedel och flytande biobränslen 
enligt definitionen i artikel 2 h och 2 i i 
direktiv 2009/28/EG dessa uppfyller 
hållbarhetskriterierna enligt artikel 17 i det 
direktivet eller, när det gäller 
motorbränslen, så länge de har en 
marknadsandel som är mindre än 
5 procent.

Or. de

Ändringsförslag 94
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 18 – punkt5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Bulgarien, Tjeckien, Estland, Lettland, 
Litauen, Ungern, Polen, Rumänien och 
Slovakien får, för de användningar som 
avses i artiklarna 8 och 9, tillämpa en 
övergångsperiod fram till den 
1 januari 2021 för införande av 
koldioxidrelaterade skatter. Om unionen 
beslutar att nivåerna för växthusgasutsläpp 
ska sänkas fram till 2020 med mer än 
20 procent jämfört med nivåerna 1990, ska 
kommissionen granska tillämpningen av 
dessa övergångsperioder och, om det är 
lämpligt, lägga fram ett förslag i avsikt att 
förkorta dem och/eller modifiera
miniminivåerna för koldioxidrelaterade 

5. Bulgarien, Tjeckien, Estland, Lettland, 
Litauen, Ungern, Polen, Rumänien och 
Slovakien får, för de användningar som 
avses i artiklarna 8 och 9, tillämpa en 
övergångsperiod fram till den 
1 januari 2030 för införande av 
koldioxidrelaterade skatter. Om unionen 
beslutar att nivåerna för växthusgasutsläpp 
ska sänkas fram till 2020 med mer än 
20 procent jämfört med nivåerna 1990, ska 
kommissionen granska tillämpningen av 
dessa övergångsperioder och, om det är 
lämpligt, lägga fram ett förslag till 
minskning av miniminivåerna för 
koldioxidrelaterade skatter i jämförelse 
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skatter enligt det som anges i bilaga I.” med de nivåer som anges i bilaga I.”

Or. ro

Ändringsförslag 95
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 18 – punkt5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Bulgarien, Tjeckien, Estland, Lettland, 
Litauen, Ungern, Polen, Rumänien och 
Slovakien får, för de användningar som 
avses i artiklarna 8 och 9, tillämpa en 
övergångsperiod fram till den 
1 januari 2021 för införande av 
koldioxidrelaterade skatter. Om unionen 
beslutar att nivåerna för växthusgasutsläpp 
ska sänkas fram till 2020 med mer än 
20 procent jämfört med nivåerna 1990, ska 
kommissionen granska tillämpningen av 
dessa övergångsperioder och, om det är 
lämpligt, lägga fram ett förslag i avsikt att 
förkorta dem och/eller modifiera 
miniminivåerna för koldioxidrelaterade 
skatter enligt det som anges i bilaga I.”

5. Bulgarien, Tjeckien, Estland, Lettland, 
Litauen, Ungern, Polen, Rumänien och 
Slovakien får, för de användningar som 
avses i artiklarna 8 och 9, tillämpa en 
övergångsperiod fram till den 
1 januari 2021 för införande av 
koldioxidrelaterade skatter. Om unionen 
beslutar att nivåerna för växthusgasutsläpp 
ska sänkas fram till 2020 med mer än 
20 procent jämfört med nivåerna 1990, ska 
kommissionen granska tillämpningen av 
dessa övergångsperioder och lägga fram ett 
förslag i avsikt att förkorta dem och/eller 
modifiera miniminivåerna för 
koldioxidrelaterade skatter enligt det som 
anges i bilaga I.”

Or. en

Ändringsförslag 96
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 17 – led aa (nytt)
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 21 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Följande punkt ska införas som 
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punkt 1a:
”1a. Senast sex månader efter antagandet 
av detta direktiv ska kommissionen 
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
förhandsvillkoren för vissa eller alla 
medlemsstater för att gå över från ett 
system där transportbränsle beskattas på 
grundval av det använda bränslet i stället 
för det tankade bränslet. Rapporten ska 
vid behov åtföljas av förslag till ändringar 
av unionens lagstiftning och innehålla 
omfattande konsekvensbedömningar när 
det gäller skattemässig subsidiaritet, 
utsläpp av växthusgaser, energioberoende 
och ekonomisk tillväxt.”

Or. en

Motivering

För att åtgärda problemet med bränsleturism är det hög tid att beakta möjligheten att 
beskatta det bränsle som används i linje med den nordamerikanska IFTA-modellen.

Ändringsförslag 97
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 17 – led aa (nytt)
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 21 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Följande punkt ska införas som 
punkt 1a:
”1a. Senast sex månader efter antagandet 
av detta direktiv ska kommissionen 
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
förhandsvillkoren för vissa eller alla 
medlemsstater för att gå över från ett 
system där transportbränsle beskattas på 
grundval av det använda bränslet i stället 
för det tankade bränslet. Rapporten ska 
vid behov åtföljas av förslag till ändringar 
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av unionens lagstiftning och innehålla 
omfattande konsekvensbedömningar när 
det gäller skattemässig subsidiaritet, 
utsläpp av växthusgaser, energioberoende 
och ekonomisk tillväxt.”

Or. en

Ändringsförslag 98
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 17 – led ca (nytt)
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 21 – punkt 6a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Följande punkt ska läggas till:
”6a. Senast två år efter antagandet av 
detta direktiv ska kommissionen lägga 
fram en rapport om genomförbarheten 
och den förväntade effekten av en 
övergång, helt eller delvis, från det 
nuvarande systemet där de nationellt 
förvärvade volymerna av relevanta 
transportbränslen beskattas till ett system 
där dessa bränslen beskattas utifrån de 
volymer som faktiskt används inom varje 
medlemsstats territorium. Rapporten bör 
vid behov följas upp med relevanta 
lagstiftningsförslag.”

Or. en

Ändringsförslag 99
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 19
Direktiv 2003/96/EG
Artikel 27 – punkt1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 100
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Vart femte år med början vid utgången av 
2015 ska kommissionen överlämna en 
rapport om tillämpningen av detta direktiv 
till rådet och Europaparlamentet och om 
konsekvenserna av dess tillämpning för 
unionens ekonomi och de europeiska 
medborgarna. Om 
konsekvensbedömningen av 
tillämpningen av detta direktiv visar att 
direktivet behöver ändras, ska 
kommissionen lägga fram ett förslag om 
eventuella ändringar av direktivet.

Or. ro

Ändringsförslag 101
Marita Ulvskog

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 102
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro
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Ändringsförslag 103
Marita Ulvskog

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 104
Edit Herczog

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I rapporten ska kommissionen bland annat 
granska miniminivån för 
koldioxidrelaterade skatter och 
verkningarna av innovation och teknisk 
utveckling särskilt när det gäller effektivt 

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

energiutnyttjande, användningen av 
elektricitet inom transport och motivering 
för de undantag och avdrag, inbegripet för 
bränsle för luft- och sjöfart, som fastställs i 
detta direktiv. Kommissionen kan lämna in 
en rapport inom området och, där det är 
lämpligt, ett förslag. Rapporten ska 
utarbetas utifrån principen om en väl 
fungerande inre marknad, 
minimiskattenivåernas reella värden och 
fördragets bredare mål samt
genomförandet av insatserna för att 
använda skatteintäkterna till att öka 
sektorernas energieffektivitet.

Or. hu

Ändringsförslag 105
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckningen över sektorer eller 
delsektorer som bedöms vara utsatta för en 
betydande risk för koldioxidläckage ska för 
tillämpningen av artikel 14a i detta 
direktiv ses över regelbundet, särskilt mot 
bakgrund av eventuella nya rön som finns 
tillgängliga.

Förteckningen över sektorer eller 
delsektorer som bedöms vara utsatta för en 
betydande risk för koldioxidläckage ska ses 
över regelbundet, särskilt mot bakgrund av 
eventuella nya rön som finns tillgängliga.

Or. en

Motivering

Det begränsade antalet sektorer och anläggningar som faktiskt berörs av koldioxidläckage
motiverar inte en särskild lagstiftning, men det bör ändå finnas en förteckning. 
Medlemsstaterna bör med hjälp av statligt stöd kompensera för alla fastställda risker för 
koldioxidläckage på grund av energiskatter för energiintensiva industrier.
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Ändringsförslag 106
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Koldioxidrelaterade skatter Koldioxidrelaterade skatter 
1 januari 2013 1 januari 2013

20 euro/t CO2 30 euro/t CO2
20 euro/t CO2 30 euro/t CO2

20 euro/t CO2 30 euro/t CO2
20 euro/t CO2 30 euro/t CO2

20 euro/t CO2 30 euro/t CO2

Or. en

Motivering

30 euro/t CO2 är ett lämpligt minimum i enlighet med EU:s klimatmål.

Ändringsförslag 107
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Koldioxidrelaterade skatter Koldioxidrelaterade skatter 

1 januari 2013 1 januari 2013

20 euro/t CO2 12 euro/t CO2

20 euro/t CO2 12 euro/t CO2

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

20 euro/t CO2 12 euro/t CO2

Or. ro

Ändringsförslag 108
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. ro

Ändringsförslag 109
Herbert Reul

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

Kommissionens förslag
Naturgas
KN-nummer 
2711 11 00 och 
2711 21 00

20 euro/t 
CO2

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

KN-nummer 
2711 11 00 och 
2711 21 00

20 euro/t 
CO2

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

Or. en

Ändringsförslag 110
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Bilaga
Direktiv 2003/96/EG
Bilaga I – Tabell A – rad 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag
Dieselbrännolja 
för yrkesmässig 
användning

20 euro/t CO2 8,2 euro/GJ 8,2 euro/GJ  8,2 euro/GJ

Or. fi

Motivering

Den lägre skattesatsen för yrkesmässig användning är av stor ekonomisk betydelse, eftersom 
transportkostnaderna står för en stor andel av företagens kostnadsstruktur, särskilt i länder 
där avstånden är stora.

Ändringsförslag 111
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Koldioxidrelaterade skatter Koldioxidrelaterade skatter 
20 euro/t CO2 30 euro/t CO2

20 euro/t CO2 30 euro/t CO2

20 euro/t CO2 30 euro/t CO2

20 euro/t CO2 30 euro/t CO2

Or. en

Motivering

30 euro/t CO2 är ett lämpligt minimum i enlighet med EU:s klimatmål.

Ändringsförslag 112
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Koldioxidrelaterade skatter Koldioxidrelaterade skatter 

20 euro/t CO2 12 euro/t CO2

20 euro/t CO2 12 euro/t CO2

20 euro/t CO2 12 euro/t CO2

20 euro/t CO2 12 euro/t CO2

Or. ro

Ändringsförslag 113
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Bilaga
Direktiv 2003/96/EG
Annex I – Table C – Column 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Koldioxidrelaterade skatter Koldioxidrelaterade skatter 

20 euro/t CO2 30 euro/t CO2

20 euro/t CO2 30 euro/t CO2

20 euro/t CO2 30 euro/t CO2

20 euro/t CO2 30 euro/t CO2

20 euro/t CO2 30 euro/t CO2

20 euro/t CO2 30 euro/t CO2

Or. en

Motivering

30 euro/t CO2 är ett lämpligt minimum i enlighet med EU:s klimatmål.

Ändringsförslag 114
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Koldioxidrelaterade skatter Koldioxidrelaterade skatter 

20 euro/t CO2 12 euro/t CO2

20 euro/t CO2 12 euro/t CO2

20 euro/t CO2 12 euro/t CO2

20 euro/t CO2 12 euro/t CO2

20 euro/t CO2 12 euro/t CO2

20 euro/t CO2 12 euro/t CO2

Or. ro


