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Betænkning A7-0052/2012 

Astrid Lulling 
Beskatning af energiprodukter og elektricitet 

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS) 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b 
Direktiv 2003/96/EF 

Artikel 4 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Uden at dette berører de fritagelser, 

differentieringer og lempelser, der er 

omhandlet i dette direktiv, sikrer 

medlemsstaterne, at der, når der i bilag I 

er fastlagt de samme 

minimumsafgiftssatser i forbindelse med 

en given anvendelse, fastsættes de samme 

afgiftssatser for de produkter, der bruges 

til den pågældende anvendelse. Med 

forbehold af bestemmelserne i artikel 15, 

stk. 1, litra i), for de i bilag I, tabel A, 

omhandlede motorbrændstoffer, gælder 

dette fra den 1. januar 2023. 

udgår 

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. 

 

Or. en 

Begrundelse 

Det forekommer ikke hensigtsmæssigt at tvinge medlemsstaterne til at efterleve 

proportionalitetsprincippet mellem afgiftssatser, der er fastlagt på EU-plan. Denne 

foranstaltning, f.eks. den kraftige forhøjelse af prisen på diesel, risikerer at få skadelige 

virkninger og kunne også tænkes at stride imod direktivets målsætninger. 
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Betænkning A7-0052/2012 

Astrid Lulling 

Beskatning af energiprodukter og elektricitet 

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS) 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b 

Direktiv 2003/96/EF 

Artikel 4 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Uden at dette berører de fritagelser, 

differentieringer og lempelser, der er 

omhandlet i dette direktiv, sikrer 

medlemsstaterne, at der, når der i bilag I er 

fastlagt de samme minimumsafgiftssatser i 

forbindelse med en given anvendelse, 

fastsættes de samme afgiftssatser for de 

produkter, der bruges til den pågældende 

anvendelse. Med forbehold af 

bestemmelserne i artikel 15, stk. 1, litra i), 

for de i bilag I, tabel A, omhandlede 

motorbrændstoffer, gælder dette fra den 1. 

januar 2023. 

3. Uden at dette berører de fritagelser, 

differentieringer og lempelser, der er 

omhandlet i dette direktiv, sikrer 

medlemsstaterne, at der, når der i bilag I er 

fastlagt de samme minimumsafgiftssatser i 

forbindelse med en given anvendelse, 

fastsættes de samme afgiftssatser for de 

produkter, der bruges til den pågældende 

anvendelse. Kommissionen skal, med 

forbehold af bestemmelserne i artikel 15, 

stk. 1, litra i), foreslå samme bestemmelse 

for de i bilag I, tabel A, omhandlede 

motorbrændstoffer gældende fra den 

1. januar 2030, forudsat at en uafhængig 

konsekvensanalyse dokumenterer, at dette 

ikke i uforholdsmæssig voldsom grad vil 

påvirke EU’s forbrugere og EU’s 

industris konkurrenceevne. 

Or. en 
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Betænkning A7-0052/2012 

Astrid Lulling 

Beskatning af energiprodukter og elektricitet 

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS) 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 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. 

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 har mulighed for at 

skelne mellem erhvervsmæssig og ikke-

erhvervsmæssig brug af dieselolie. 

 Ved "erhvervsmæssig brug af dieselolie 
som brændstof" forstås dieselolie 

anvendt i motorkøretøjer til følgende 

formål: 

 a) godstransport mod leje eller vederlag 

eller for egen regning i motorkøretøjer 

eller vogntog, der udelukkende er 

beregnet til godstransport ad vej 

 b) passagerbefordring i motorkøretøjer, 

hvad enten der er tale om regelmæssig 

eller lejlighedsvis kørsel. 

 3. Medlemsstaterne opstiller muligheden 

for, at kommercielle 

transportvirksomheder kan anvende et 

andet skattekontosystem. 

Or. en 

 


