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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag

Det gældende energibeskatningsdirektiv (EBD) fastsætter minimumsafgiftssatser for 
energiprodukter, der anvendes som motorbrændstof og opvarmningsbrændsel og til 
elektricitet. Minimumssatserne finder generelt anvendelse på mængden af det anvendte 
energiprodukt. Efter Kommissionens opfattelse har dette system en række negative 
virkninger, idet det f.eks. skaber incitamenter, der strider mod EU's klimamål, eller forvrider 
det indre marked.

Med sit forslag om en ændring af det gældende direktiv sigter Kommissionen mod at afhjælpe 
disse negative virkninger. En af Kommissionens hovedtanker er at skabe en ny 
energibeskatningsstruktur ved at opdele minimumsafgiftssatsen for energiprodukter i to dele:
1) én del, som er baseret på energiproduktets CO2-emissioner; CO2-afgiften vil være nul for 
alle energikilder, der i øjeblikket allerede er eller i fremtiden vil blive anerkendt som værende 
CO2-frie.

2) en anden del, som er baseret på energiindholdet pr. gigajoule, uanset hvilket 
energiprodukt der er tale om, og hvormed formålet er at skabe et incitament for 
energibesparelser.

Samtidig sigter forslaget mod at skabe større sammenhæng mellem EBD og andre EU-
politikker såsom EU's emissionshandelsordning (ETS). Med hensyn hertil er det 
Kommissionens forslag ikke at anvende CO2-relaterede afgifter på anlæg, der er omfattet af 
ETS, herunder luftfart.

En række andre aspekter af forslaget vedrører transportpolitikken, f.eks.:

- afskaffelse af medlemsstaternes mulighed for at differentiere mellem afgiftsbehandlingen 
af erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig brug af dieselolie som motorbrændstof

- fjernelse af muligheden for at anvende en lavere sats for generel energiforbrugsbeskatning 
for taxiers vedkommende, da denne mulighed ikke længere er i overensstemmelse med 
målsætningen om politikker, der fremmer alternative brændstoffer, alternative 
energibærere og anvendelsen af renere køretøjer i bytrafikken

- opdatering af definitionerne af standardtanke og særlige beholdere.

Endelig forslår Kommissionen at fritage elektricitet, der er produceret på land og tilføres 
fartøjer, der ligger ved kaj i en havn, for beskatning, og at holde fast ved den eksisterende 
forpligtelse for medlemsstaterne til at fritage brændstof og brændsel, der anvendes til luft- og 
søfart, for beskatning. Med hensyn til indre vandveje foreslår Kommissionen, at man holder 
fast ved de nugældende regler, hvorefter medlemsstaterne kan anvende fuldstændige eller 
delvise afgiftsfritagelser eller -lempelser. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 
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korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det er nødvendigt at sikre, at det indre 
marked fortsat fungerer korrekt i en 
kontekst med nye krav vedrørende 
begrænsning af klimaændringer, brug af 
vedvarende energikilder og 
energibesparelser, som blev godkendt ved 
formandskabets konklusioner efter Det 
Europæiske Råd den 8. og 9. marts 2007 
og den 11. og 12. december 2008.

(2) Det er nødvendigt at sikre, at det indre 
marked fortsat fungerer korrekt i en 
kontekst med nye krav vedrørende 
begrænsning af klimaændringer, brug af 
vedvarende energikilder og 
energibesparelser, som blev godkendt ved
formandskabets konklusioner efter Det 
Europæiske Råd den 8. og 9. marts 2007 
og den 11. og 12. december 2008. Der må 
derfor sikres kohærent behandling af 
energikilder i henhold til dette direktiv, 
således at der reelt skabes lige vilkår for 
energiforbrugerne, uanset hvilken 
energikilde der anvendes.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Beskatning af energiprodukter bør 
gribes an på teknologineutral vis for at 
give nye teknologier mulighed for at 
udvikle sig.

Begrundelse

Kommissionens politik skal være fuldstændig teknologineutral for at give nye teknologier 
mulighed for at udvikle sig. Kun de mest bæredygtige og effektive blandt de eksisterende 
teknologier bør fortsat bevares.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hver af de pågældende komponenter 
bør beregnes på basis af objektive kriterier, 
der gør det muligt at ligebehandle de 
forskellige energikilder. I forbindelse med 
CO2-relateret beskatning bør der henvises 
til de CO2-emissioner, som hvert enkelt af 
de pågældende energiprodukter giver 
anledning til, idet der som reference bruges 

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

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

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(13) Hvad angår medlemsstaternes 
mulighed for at anvende en lavere 
afgiftssats for erhvervsmæssig end for 
ikke-erhvervsmæssig brug af dieselolie 
som motorbrændstof, synes denne 
bestemmelse ikke længere at være 
forenelig med nødvendigheden af at 
forbedre energieffektiviteten og behovet 
for at tage fat om transportsektorens 
voksende miljømæssige virkninger og bør 
derfor ophæves. Kommissionen bør derfor 
analysere denne differentiering mellem 
erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig 
brug for at give transportvirksomheder 
mulighed for at tilpasse sig nye 
bestemmelser inden for rammerne af en 
overgangsperiode, såfremt det planlægges 
at bringe denne differentiering til ophør 
efter en behørig konsekvensvurdering.
Ifølge artikel 9, stk. 2, i direktiv 
2003/96/EF kan visse medlemsstater 
anvende en reduceret sats for fyringsolie. 
Den bestemmelse er ikke længere forenelig 
med det indre markeds korrekte funktion 
og med traktatens overordnede mål. Den 
bør derfor ophæves.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Artikel 5 i direktiv 2003/96/EF gør det 
muligt at anvende differentierede 
afgiftssatser i visse tilfælde. For at sikre et 
kohærent CO2-prissignal bør 
medlemsstaternes mulighed for at 
differentiere de nationale satser imidlertid 
begrænses til kun at omfatte generel 
energiforbrugsbeskatning. Desuden er 
muligheden for at anvende en lavere 
afgiftssats for motorbrændstof, der 

(15) Artikel 5 i direktiv 2003/96/EF gør det 
muligt at anvende differentierede 
afgiftssatser i visse tilfælde. For at sikre et 
kohærent CO2-prissignal bør 
medlemsstaternes mulighed for at 
differentiere de nationale satser imidlertid 
begrænses til kun at omfatte generel 
energiforbrugsbeskatning.
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anvendes af taxier, ikke længere i 
overensstemmelse med målsætningen om 
politikker, der fremmer alternative 
brændstoffer og brændsler, samt 
politikker, der fremmer alternative 
energibærere og anvendelse af renere 
køretøjer i bytrafikken, og bør derfor 
ophæves.

Begrundelse

Taxier bør betragtes som offentlig transport, der bidrager til at mindske færdselstætheden. De 
bør derfor fortsat nyde godt af afgiftslettelser på brændstof.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Ifølge direktiv 2003/96/EF skal 
medlemsstaterne fritage brændstof, der 
anvendes til sejlads i EF-farvande, og
elektricitet, der produceres om bord på et 
fartøj, herunder også fartøjer ved kaj i en 
havn, for beskatning. Medlemsstaterne 
kan desuden udvide denne gunstige 
afgiftsbehandling til også at omfatte indre 
vandveje. I nogle havne findes der et 
renere alternativ i form af anvendelse af 
elektricitet fra land, som dog skal 
beskattes. For at etablere et første 
incitament til at udvikle og anvende denne 
teknologi, indtil der vedtages mere 
omfattende rammer på området, bør 
medlemsstaterne fritage anvendelsen af 
elektricitet fra land til skibe, der ligger ved 
kaj i en havn, fra energibeskatning. Denne 
fritagelse bør gælde i en periode, der er 
tilstrækkelig lang til, at havneoperatører 
ikke afholder sig fra at foretage de 
nødvendige investeringer, men samtidig er 
tidsbegrænset, således at opretholdelsen 
af en fuldstændig eller delvis fritagelse 
gøres betinget af en ny afgørelse, når 
tiden er inde hertil.

(19) Ifølge direktiv 2003/96/EF skal 
medlemsstaterne fritage elektricitet, der 
produceres om bord på et fartøj, herunder 
også fartøjer ved kaj i en havn, for 
beskatning. I nogle havne findes der et 
renere alternativ i form af anvendelse af 
elektricitet fra land, som dog skal 
beskattes. For at undgå produktion af 
brændselsbaseret elektricitet om bord på 
fartøjer ved kaj og den hermed forbundne 
lokale luftforurening bør 
medlemsstaterne, indtil der vedtages mere 
omfattende rammer på området, fritage 
anvendelsen af elektricitet fra land til 
skibe, der ligger ved kaj i søhavne eller 
havne ved indre vandveje, fra 
energibeskatning. Derudover bør 
produktion af elektricitet til skibe ved kaj i 
en havn ikke længere være tilladt, hvis de 
har mulighed for at bruge elektricitet fra 
elforsyningsnettet på land. 
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Begrundelse

Et forbud mod produktion af elektricitet til skibe ved kaj i en havn ved hjælp af 
ombordværende brændstoflagre styrker Kommissionens planlagte fritagelsesordninger og vil 
bidrage til at mindske forureningen i havne.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) For at fremme brugen af indre 
vandveje bør medlemsstaterne fortsat 
kunne anvende en gunstig 
afgiftsbehandling for disse.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19b) Der bør skabes lige vilkår for de 
forskellige transportformer. Kravet om at 
fritage anvendelsen af brændstof i visse 
sektorer bør udfases. For at sikre 
europæiske virksomheders og industriers 
konkurrencemæssige position bør dette 
ske ved internationalt samråd.

Begrundelse

Det eksisterende krav om at fritage visse transportformer er ikke i overensstemmelse med 
princippet om et åbent og fair europæisk transportmarked. Dog er det vigtigt at undgå at 
undergrave vores virksomheders konkurrencemæssige position i forhold til virksomheder fra 
lande uden for EU.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1



PE472.088v04-00 10/17 AD\884515DA.doc

DA

Direktiv 2003/96/EF
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstater, der indfører et system 
med vejafgifter for køretøjer eller 
vogntog, der udelukkende anvendes til 
godstransport ad vej, skal beskatte 
brændstof til sådanne køretøjer 
udelukkende på grundlag af de generelle 
energiforbrugsværdier i tabel A i bilag I.

Begrundelse

Formålet med "eurovignetten" var at internalisere de eksterne omkostninger for også at 
dække omkostningerne ved den forurening, der genereres af godstransport ad vej. Dette 
ændringsforslag undgår dobbeltbeskatning af den forurening, der genereres af godstransport 
ad vej.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 5 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– til anvendelse i forbindelse med: lokal 
offentlig passagerbefordring (eksklusive 
taxier), affaldsindsamling, de væbnede 
styrker og den offentlige forvaltning, 
handicappede samt ambulancer

– til anvendelse i forbindelse med: lokal 
offentlig passagerbefordring, 
affaldsindsamling, de væbnede styrker og 
den offentlige forvaltning, handicappede 
samt ambulancer

Begrundelse

Taxier bør betragtes som offentlig transport, der bidrager til at mindske færdselstætheden. De 
bør derfor fortsat kunne nyde godt af afgiftslettelser på brændstof.

Ændringsforslag 12

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

1. 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.

2. Medlemsstaterne kan inden for en 
overgangsperiode, der skal fastsættes i 
henhold til artikel 29, anvende 
differentierede afgiftssatser for 
erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig 
brug af dieselolie, der anvendes som 
motorbrændstof, forudsat at EF-
minimumsafgiftssatserne overholdes, og 
at afgiftssatsen for erhvervsmæssig brug 
af dieselolie, der anvendes som 
motorbrændstof i motorkøretøjer, ikke 
kommer under de i stk. 1 omhandlede 
gældende nationale afgiftssatser, uanset 
eventuelle undtagelser for denne brug i 
dette direktiv.
3. Ved "erhvervsmæssig brug af 
dieselolie, der anvendes som 
motorbrændstof ", forstås dieselolie, der 
anvendes som motorbrændstof i følgende 
øjemed:
a) godstransport mod leje eller vederlag i 
et motorkøretøj eller et vogntog, der 
udelukkende er beregnet til godstransport 
ad vej, og som har en tilladt totalvægt på 
over 7,5 tons
b) passagerbefordring, hvad enten der er 
tale om regelmæssig eller lejlighedsvis 
kørsel, i motorkøretøjer i kategori M2 
eller M3 som defineret i Europa-
Parlamentet og Rådets direktiv 
2007/46/EF af 5. september 2007 om 
fastlæggelse af en ramme for godkendelse 
af motorkøretøjer og påhængskøretøjer 
dertil samt af systemer, komponenter og 
separate tekniske enheder til sådanne 
køretøjer1.
_____________
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1 EFT L 263 af 9.10.2007, s. 1.

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) indtil den 31. december 2020
elektricitet, der direkte tilføres fartøjer, der 
ligger ved kaj i havne.

e) elektricitet, der direkte tilføres fartøjer, 
der ligger ved kaj i søhavne og havne ved 
indre vandveje.

Begrundelse

Der bør ikke gælde nogen tidsfrist for denne undtagelse, hvis vi ønsker at opnå en betydelig 
begrænsning af CO2, svovl og andre skadelige udslip, der er farlige for menneskers sundhed i 
havneområder. For at fremme disse initiativer blandt havnemyndigheder og sikre deres 
generelle udbredelse, bør der indføres en mere favorabel behandling.

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-i) litra e) affattes således:
e) de energiprodukter og den elektricitet, 
der anvendes til personbefordring og 
godstransport med jernbane, metro, 
sporvogn, trolleybus og busser, der 
anvender elektricitet, naturgas eller LPG 
som brændstof

Begrundelse

Dette ændringsforslag ændrer ordlyden i direktiv 2003/96 ved at medtage elektriske busser og 
busser, der kører på naturgas og LPG. Medlemsstaterne bør også gives videre beføjelser til at 
indføre afgiftsfritagelser for jernbaner, metro og sporvogne og for bybusser med lave NOx-
og partikelemissioner, som er meget skadelige for folkesundheden i bymiljøer.
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Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 27a 
vedrørende beskatning af energiprodukter 
og elektricitet.

2. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den Rådet 
meddelelse herom.
3. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
artikel 27a og 27b anførte betingelser.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Direktiv 2003/96/EF
Artikel 27a - 27c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilbagekaldelse af delegerede beføjelser Udøvelse af delegerede beføjelser

1. Den i artikel 2, stk. 5, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Rådet.

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel anførte betingelser.

2. Når Rådet har indledt en intern 
procedure med henblik på at afgøre, om
delegationen af beføjelser skal 
tilbagekaldes, bestræber det sig på at give 
Kommissionen meddelelse herom i 
rimelig tid, inden den endelige afgørelse 
træffes, og angiver samtidig, hvilke 
delegerede beføjelser der eventuelt vil 

2. Den i artikel 27 omhandlede beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter 
tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra den ...*.
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blive tilbagekaldt, samt den mulige 
begrundelse herfor.
3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
den delegation af beføjelser, der er angivet 
i afgørelsen, til ophør. Den får virkning
øjeblikkeligt eller på et senere tidspunkt, 
der præciseres i afgørelsen. Den berører 
ikke gyldigheden af de delegerede 
retsakter, der allerede er trådt i kraft.
Afgørelsen offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.

3. Den i artikel 27 omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer den delegation af beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der præciseres i 
afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 
af de delegerede retsakter, der allerede er 
trådt i kraft.

4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, underretter den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet herom.
5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 27 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har meddelt 
Kommissionen, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.
_________________
 EUT: indsæt venligst datoen for dette 
direktivs ikrafttrædelse.

Artikel 27b
Indsigelse mod delegerede retsakter

1. Rådet kan gøre indsigelse mod den 
delegerede retsakt inden for en frist på 
[tre] måneder fra datoen for meddelelsen. 
2. Hvis Rådet ved udløbet af denne frist 
ikke har gjort indsigelse mod den 
delegerede retsakt, offentliggøres den i 
Den Europæiske Unions Tidende og 
træder i kraft på den dato, der er fastsat
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heri.
Den delegerede retsakt kan offentliggøres 
i Den Europæiske Unions Tidende og 
træde i kraft inden fristens udløb, hvis 
Rådet har meddelt Kommissionen, at det 
ikke agter at gøre indsigelse.
3. Gør Rådet indsigelse mod den 
delegerede retsakt, træder den ikke i kraft. 
Rådet anfører begrundelsen for at gøre 
indsigelse mod den delegerede retsakt.

Artikel 27c
Underretning af Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet skal underrettes om 
Kommissionens vedtagelse af delegerede 
retsakter, om enhver indsigelse mod dem 
eller om Rådets tilbagekaldelse af 
delegationen af beføjelser.

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Kommissionen skal i sin rapport bl.a. 
undersøge medlemsstaternes afgiftssatser 
på nationalt og/eller regionalt plan for 
energiprodukter og elektricitet,
minimumssatsen for CO2-relateret 
beskatning, innovationens og den 
teknologiske udviklings virkninger, 
navnlig hvad angår energieffektivitet, 
differentieringen mellem erhvervsmæssig 
og ikke-erhvervsmæssig brug af dieselolie, 
der anvendes som motorbrændstof, og 
mulighederne for at bringe denne 
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minimumsafgiftssatserne reelle værdi og 
traktatens overordnede mål. 

differentiering til ophør, anvendelsen af 
elektricitet i transportsektoren, samt 
begrundelsen for at anvende de fritagelser 
og lempelser, der er fastlagt i dette direktiv, 
bl.a. for brændstof og brændsel, der 
anvendes til luft- og søfart. Rapporten skal 
også indeholde en oversigt over gældende 
beskatningsbestemmelser i bilaterale 
luftfartsaftaler. I rapporten skal der tages 
hensyn til det indre markeds korrekte 
funktion, minimumsafgiftssatserne reelle 
værdi og traktatens overordnede mål. 

Den første rapport skal vurdere, om der er 
behov for at fjerne fritagelsen i henhold 
til artikel 14, stk. 1, litra b) og c), for 
energiprodukter, der leveres til anvendelse 
som flybrændstof og som brændstof til 
sejlads i EF-farvande i tilfælde af, at der 
opnås en aftale om indførelse af CO2-
reduktionsforanstaltninger inden for luft-
og søfart inden for IMO eller ICAO eller 
under de Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer.
I mangel af fremskridt på internationalt 
plan forelægger Kommissionen 
lovgivningsmæssige forslag til 
nedbringelse af CO2-udledningen i begge 
sektorer, idet der tages hensyn til risikoen 
for kulstoflækage og konkurrenceevnen i 
sektoren.

Begrundelse

Det er vigtigt, at enhver beslutning vedrørende luft- og søfart træffes på internationalt plan 
for at undgå konkurrenceforvridning og risikoen for kulstoflækage. Kommissionen opfordres 
til at gøre alt for at opnå en international aftale, men hvis dette ikke lykkes, bør den foreslå de 
relevante lovændringer.
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