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KORT BEGRUNDELSE

Det overordnede mål med forslaget til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF om 
omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet 
(EBD) er at omlægge den måde, hvorpå energi beskattes, for at støtte målet om overgang til 
energieffektiv økonomi med lav CO2-udledning for at undgå problemer på det indre marked. 
Formålet med forslaget er at sikre en konsekvent behandling af energikilder, tilvejebringe 
tilpassede rammer for beskatningen af vedvarende energiformer og skabe rammer for 
anvendelsen af CO2-beskatning.

Det foreslås med henblik herpå at opdele minimumsafgiftssatsen for energiprodukter i to dele: 

1. CO2 -relateret beskatning baseret på energiproduktets CO2 -emissioner med en sats på 20 
euro pr. ton CO2

2. Generel energiforbrugsbeskatning baseret på energiindhold målt i GJ, uanset energiprodukt

Ordførerens holdning

ITRE's ordfører bifalder principielt de overordnede mål i den foreslåede revision af EBD, 
navnlig målet om i højere grad at bringe direktivet i overensstemmelse med EU's energi- og 
klimamålsætninger.  Ordføreren er dog bekymret over den mulige indvirkning, forslaget kan 
få på medlemsstaternes ret til selv at vælge deres energimix i henhold til Lissabontraktatens 
bestemmelser. Forslaget vil få betydelige konsekvenser for uafhængigheden af 
medlemsstaternes skatteordninger og for virksomheder, der opererer på energimarkedet. 
Derfor bør foranstaltningen på EU-plan begrundes udførligt og være i overensstemmelse med 
det foreslåede retsgrundlag. 

Ordføreren understreger, at konsekvensanalysen ikke omfatter en "detaljeret analyse", som 
kan gøre det muligt at vurdere overholdelsen af nærhedsprincippet (og 
proportionalitetsprincippet) som foreskrevet i artikel 5 i protokol nr. 2.  Da forslaget hører ind 
under EU's og medlemsstaternes delte kompetence, noterer ordføreren sig, at den forslåede 
revision af EBD ikke på alle måder er begrænset til, hvad der er nødvendigt for at nå målene, 
og at afgørelserne under alle omstændigheder bør træffes så tæt på EU-borgerne som muligt. 
En fravigelse fra denne formodning bør ikke tages for givet, men begrundes på en så 
tilstrækkeligt detaljeret og klar måde, at EU-borgerne kan forstå de kvalitative og kvantitative 
årsager, der har ført til en konklusion om, at handling på EU-plan er nødvendig. 

Ordføreren er også bekymret over eventuelle økonomiske og socioøkonomiske virkninger af 
gennemgangen af EBD.

Ordføreren understreger, at alle foranstaltninger i forbindelse med det nuværende EBD for det 
første burde have været analyseret grundigt, hvad angår indvirkningen på de enkelte 
medlemsstaters økonomier, og for det andet burde et revideret EBD have indeholdt forslag til 
fleksible og realistiske løsninger, der er tilpasset disse individuelle økonomier.  Ordføreren 
minder ligeledes om, at realistiske overgangsperioder er nødvendige.
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Ordføreren beklager, at Kommissionen ikke i tilstrækkeligt omfang har ladet industripolitik 
omfatte af sit forslag.  Revisionen af EBD fastsætter en fælles energibeskatning baseret på 
energiindholdet i brændstoffer, hvilket vil kræve betydelige ændringer af beskatningsniveauet 
på forskellige energikilder i de fleste medlemsstater. Det er vigtigt, at indvirkningen på alle 
industrier og erhvervssektorer vurderes med henblik på at sikre den europæiske 
konkurrenceevne. Revisionen af EBD bør ikke medføre markedsforstyrrelser som følge af tab 
af arbejdspladser. Der bør endvidere sikres sammenhæng med andre politikområder. 

Minimumssatserne blev sidst fastsat i 2003, og ordføreren accepterer, at der er grundlag for at 
revidere disse med henblik på at tage hensyn til akkumuleret inflation og behovet for at sikre, 
at de fortsat skaber en effektiv ramme for det indre marked, der også tager hensyn til 
forskellige brændstoffers indvirkning på miljøet. Ordføreren noterer sig imidlertid, at den 
automatiske indeksering af minimumssatser vil fjerne medlemsstaternes kontrol med niveauet 
af fremtidige EU-minimumssatser. Ordføreren frygter ligeledes at gennemførelsen af 
direktivet, som foreslået af Kommissionen, vil medføre højere priser på f.eks. kul, naturgas, 
fyringsolie og dieselolie og vil resultere i direkte negative sociale konsekvenser på grund af 
de forhøjede priser på varme og fremstillede produkter, der betales af slutbrugerne. En 
automatisk justering af den generelle energiforbrugsbeskatning kan påføre den endelige kunde 
urimelige og uforholdsmæssigt store byrder. Ordføreren minder om, at brændstofpriserne 
allerede er steget stærkt i løbet af de seneste år. 

Ordføreren frygter, at den begrænsede fleksibilitet, der overlades til medlemsstaterne i den 
foreslåede revision af EBD, vil medføre øgede omkostninger til energi og brændstof for 
sektorer som landbrug, havebrug eller akvakultur og skovbrug.

Ordføreren fastholder, at medlemsstaterne bør kunne fastlægge strukturen af deres nationale 
beskatning samt forholdet mellem de nationale beskatningssatser på energiprodukter. 
Ordføreren minder om, at den europæiske lovgivning vedrørende luftkvalitet og CO2 har 
krævet store investeringer, og derfor skal f.eks. den differentierede beskatning af diesel og 
olie fortsat give et skattemæssigt incitament til anvendelse af diesel som værende mere 
energieffektivt og mere CO2-besparende teknologi end benzin, og beskatningen på diesel bør 
ikke være højere end beskatningen af benzin.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Af hensyn til den fiskale neutralitet bør 
der for hver enkelt komponent af 
energibeskatningen anvendes de samme

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

minimumsafgiftssatser for alle 
energiprodukter til en given anvendelse. I 
de tilfælde, hvor der således er foreskrevet 
minimumsafgiftssatser, bør 
medlemsstaterne, også af hensyn til den 
fiskale neutralitet, sikre ensartede
nationale afgiftssatser for alle de 
pågældende produkter. Hvis det er 
nødvendigt, bør der forudses 
overgangsperioder.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør kunne fastlægge strukturen af deres nationale beskatning samt forskelle 
mellem nationale beskatningssatser på energiprodukter.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Ifølge artikel 15, stk. 3, i direktiv 
2003/96/EF kan medlemsstaterne i 
forbindelse med arbejde i landbrug, 
havebrug eller akvakultur og i skovbrug 
anvende ikke alene de bestemmelser, der 
generelt gælder for erhvervsmæssige 
formål, men også afgifter ned til nul. En 
undersøgelse af denne mulighed har vist, 
at dens opretholdelse, hvad angår generel 
energiforbrugsbeskatning, vil være i strid 
med Unionens overordnede politiske mål, 
medmindre den kædes sammen med en 
modydelse, der sikrer fremskridt inden for 
energieffektivitet. Med hensyn til CO2-
relateret beskatning bør behandlingen af 
de berørte sektorer harmoniseres med de 
regler, der gælder for industrisektorerne. 

udgår

Or. en

Begrundelse

Artikel 15, stk. 3 bør bevares og medlemsstaterne bør kunne bevare et maksimalt niveau af 
fleksibilitet ved fastsættelsen af beskatningssatser på energiprodukter, som de finder mest 
passende for deres landbrugs særlige karakteristika.  

Ændringsforslag 4

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

forbindelse med en given anvendelse, 
fastsættes tilsvarende afgiftssatser for de 
produkter, der bruges til den pågældende 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Jf. betragtning 12.

Ændringsforslag 5

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår 

Or. en

Begrundelse

Jf. betragtning 12.

Ændringsforslag 6

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Minimumssatserne for den generelle 
energiforbrugsbeskatning, der er fastlagt i 
dette direktiv, tilpasses hvert tredje år, 

udgår



PE473.711v01-00 8/11 PA\878820DA.doc

DA

første gang den 1. juli 2016, for at tage 
hensyn til ændringerne i det 
harmoniserede forbrugerprisindeks, 
eksklusive energi og uforarbejdede 
fødevarer, som offentliggjort af Eurostat. 
Kommissionen offentliggør de deraf 
følgende minimumsafgiftssatser i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Begrundelse

Automatisk indeksering af minimumssatser vil fjerne medlemsstaternes kontrol med niveauet 
af fremtidige EU-minimumssatser.

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Automatisk indeksering af minimumssatser vil fjerne medlemsstaternes kontrol med niveauet 
af fremtidige EU-minimumssatser.
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Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra den 1. januar 2013, fra den 1. januar 
2015 og fra den 1. januar 2018 er
minimumsafgiftssatserne for 
motorbrændstoffer som fastsat i bilag I, 
tabel A."

Rådet skal med enstemmighed efter 
høring af Europa-Parlamentet og på 
baggrund af en rapport og et forslag fra 
Kommissionen, træffe afgørelse om
minimumsafgiftssatserne for 
motorbrændstoffer.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør bevare kontrollen med niveauet af fremtidige EU-minimumssatser.

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Rådet skal med enstemmighed efter 
høring af Europa-Parlamentet og på 
baggrund af en rapport og et forslag fra 
Kommissionen, træffe afgørelse om
minimumsafgiftssatserne for produkter 
anvendt som motorbrændstof til de formål, 
der anført i stk. 2.

Or. en
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra den 1. januar 2013 er
minimumsafgiftssatserne for brændsel til 
opvarmning som fastsat i bilag I, tabel C."

Rådet skal med enstemmighed efter 
høring af Europa-Parlamentet og på 
baggrund af en rapport og et forslag fra 
Kommissionen, træffe afgørelse om
minimumsafgiftssatserne for brændsel til 
opvarmning fastsat i bilag I, tabel C.

Or. en

Begrundelse

Jf. artikel 8, stk. 1.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9 
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra den 1. januar 2013 er
minimumsafgiftssatserne for elektricitet 
som fastsat i bilag I, tabel D."

Rådet skal med enstemmighed efter 
høring af Europa-Parlamentet og på 
baggrund af en rapport og et forslag fra 
Kommissionen, træffe afgørelse om
minimumsafgiftssatserne for elektricitet.

Or. en

Begrundelse

Jf. artikel 8, stk. 1.
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Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Medlemsstaterne kan en sats ned til nul 
på energiprodukter og elektricitet, der 
anvendes til arbejde i landbrug, havebrug 
eller akvakultur og i skovbrug.

Or. en

Begrundelse

Det bør tillades medlemsstaterne også i fremtiden i forbindelse med landbrug, havebrug og 
akvakultur samt skovbrug at anvende en beskatningssats på ned til nul.


