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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over grønbogen; opfordrer indtrængende Kommissionen til at udvikle en klar 
strategi - omfattende skat og afgifter, genbehandling af EU's emissionshandelsordning 
(ETS), handel og teknologipolitik - for anvendelsen af markedsbaserede instrumenter 
(MBI) med henblik på at fastsætte afgifter for miljøskader og korrigere relevante 
markedssvigt;

2. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med udformningen af sin strategi for 
gennemførelsen af markedsbaserede instrumenter at overveje og udarbejde en omfattende 
rapport om effektiviteten af de lovgivningsmæssige instrumenter på miljøområdet, som 
anvendes i EU nu, med henblik på at fastslå, på hvilke områder det vil være 
hensigtsmæssigt at erstatte gældende lovgivning med markedsbaserede instrumenter;

3. bemærker, at de markedsbaserede instrumenter vil komme til at spille en vigtig rolle i 
forbindelse med opnåelse af EU's mål på 20 % for de vedvarende energikilders andel af
det samlede energiforbrug inden 2020;

4. understreger, at det er nødvendigt at gøre brug af bedre reguleringsprincipper i forbindelse 
med anvendelsen af de markedsbaserede instrumenter og undgå overlappende og 
komplekse instrumenter; støtter en sådan ændring af Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. 
oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af 
energiprodukter og elektricitet 1 (energibeskatningsdirektivet), som ville sikre, at deltagere 
i EU's emissionshandelsordning ikke betaler dobbelt for deres emissioner, via både handel 
og beskatning;

5. opfordrer til, at indtægterne fra de markedsbaserede instrumenter geninvesteres i 
programmer, som fremmer miljømæssige mål og afbøder eventuelle følger for 
konkurrencen og eventuelle sociale følger; mener, at EU's auktionsprovenu under 
emissionshandelsordningen i fremtiden kunne være en hovedkilde til EU's 
kapitalfremskaffelse;

6. noterer sig fordelene ved miljømæssige skatte- og afgiftsreformer; opfordrer 
medlemsstaterne til at iværksætte sådanne reformer for at afhjælpe bl.a. energifattigdom 
og støtte teknologier med lave CO2-emissioner, energibesparelser, energieffektivitet og 
vedvarende teknologier;

7. bemærker, at EU's bedre samordning af miljøafgifter og udvekslingen af bedste praksis vil 
lette en reform; støtter især forslag, der giver medlemsstaterne tilladelse til at mindske 
momssatserne for energieffektive produkter og energibesparende materialer eller tilbyde 
skatte- og afgiftsbegunstigelser for disse; understreger imidlertid, at medlemsstaterne bør 
træffe afgørelse om den fremgangsmåde, der er mest hensigtsmæssig for deres egne 

                                               
1 EUT L 283 af 31.10.2003, s. 51. 
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skatte- og afgiftssystemer;

8. opfordrer Kommissionen til yderligere at undersøge mulighederne for at anvende 
afgiftstilpasninger ved grænserne med henblik på at tilskynde EU's handelspartnere til at 
mindske deres emissioner og tage fat på følgerne af EU's ensidige aktioner for 
konkurrenceevnen; mener, at afgiftstilpasninger ved grænserne bør være en seriøs 
mulighed, hvis forhandlingerne ikke fører frem til en omfattende international aftale om 
klimaændringer efter 2012.
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