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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om grønbog om markedsbaserede instrumenter til miljøpolitiske og andre beslægtede 
politiske formål
(2007/2203(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til grønbogen om markedsbaserede instrumenter til miljøpolitiske og andre 
beslægtede politiske formål (KOM(2007)0140),

– der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Bruxelles (den 8.-
9. marts 2007), herunder "En energipolitik for Europa" i bilag I,

– der henviser til rapporten fra Det Europæiske Miljøagentur "Using the market for cost-
effective environmental policy" (No 1/2006),

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Økonomi- og 
Valutaudvalget (A6-0000/2007),

EU's miljømål og baggrunden

A. der henviser til, at det af dataene vedrørende klimaændringer fremgår, at der er behov for 
en konsekvent indgriben for at begrænse virkningerne og til, at Det Europæiske Råd har 
fastsat et mindstemål for reduktion af CO2-emissionerne på 20 % i 2020 og 60 % i 2050, 
mens Det Europæiske Råd har opstillet et mål om, at 20 % af energiforbruget skal komme 
fra vedvarende energikilder, ligesom der skal ske en forbedring af energieffektiviteten på 
20 % inden 2020,

B. der henviser til de forskellige former for forurening og risikoen for udtømning af de 
naturlige ressourcer,

C. der henviser til den betydelige risiko for, at en lang række dyre- og plantearter vil uddø,
og til det mål, som EU har fastsat om at hindre, at der sker tab af biodiversitet senest i 
2010,

D. der henviser til, at der i EU er tale om en konstant vækst i trafikken, navnlig i forbindelse 
med varetransport, og til den stigning i energiforbruget, som dette medfører,

E. der henviser til de betydelige forskelle mellem medlemsstaterne, både med hensyn til 
miljøafgifter (som udgør mellem 2 og 5 % af BNP) og til markedsbaserede instrumenter, 
og til at miljøafgifternes andel af medlemsstaternes BNP har været faldende i løbet af de 
sidste fem år,

F. der henviser til, at energiafgifterne i gennemsnit udgør 76 % af miljøafgifterne og 
afgifterne på transport 21 %,
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G. der henviser til, at husholdningerne må bære langt den største del af miljøafgifterne, men 
at det er de andre økonomiske sektorer, der er de største forbrugere af energi og transport,

H. der henviser til, at der på baggrund af prognoserne for klimaændringernes globale 
ændringer ikke alene bør ske en afkobling mellem væksten og produktions- og 
forbrugsmønstre, men også til en ændring af vores model for udvikling,

Kritik af grønbogen

1. glæder sig over henvisningen til princippet om, at forureneren betaler, men beklager, at 
der kun er en beskeden sammenhæng med de markedsbaserede instrumenter til 
miljøbaserede formål;

2. beklager, at grønbogen overvejende beskæftiger sig med luftforureningen og den globale 
opvarmning og ignorerer produktions-, distributions- og forbrugsmønstrenes 
miljøvirkninger;

3. beklager, at den internationale dimension ikke er behandlet grundigere;

Principper

4. erkender, at de markedsbaserede instrumenter kan være et af midlerne til at nå 
miljømålene med rimelige omkostninger; pointerer, at de ikke kan erstatte national 
lovgivning, ved fastsættelse af mål og standarder, og at deres effektivitet afhænger af 
deres sammenhæng og komplementaritet med andre instrumenter;

5. understreger, at de markedsbaserede instrumenter bør være økonomisk og socialt 
acceptable, især for personer, hvis indkomster ligger under medianindkomsten i de enkelte 
medlemsstater;

6. mener, at et af de principper, der bør anvendes, er progressive afgifter og en gradvis 
forhøjelse af disse;

7. fremhæver den vigtige rolle, som miljøafgifterne spiller for at kunne opfylde 
miljømålsætningerne og for den helt nødvendige harmonisering af visse foranstaltninger 
på europæisk niveau for at undgå økonomiske forvridninger mellem virksomheder og 
geografiske områder;

8. mener, at de europæiske foranstaltninger på beskatningsområdet ikke bør begrænse sig til 
ordningerne for kvotehandel, idet disse ordninger ikke er optimale, når det drejer sig om at 
nå målene om at begrænse bestemte emissioner;

9. fremhæver, at selv om der kræves enstemmighed på beskatningsområdet, rummer 
traktaterne mulighed for et forstærket samarbejde, ligesom den åbne koordinationsmetode 
kan anvendes; opfordrer derfor medlemsstaterne til at gøre fremskridt med hensyn til 
miljøafgifter på europæisk niveau for at hindre enhver form for skattedumping;

10. støtter en nedsættelse af skatten på arbejde, men understreger, at denne ikke kun hænger 
sammen med en reform af miljøafgifterne; mener, at den bør indgå i en generel 
skattereform med henblik på at opnå en mere ligelig balance mellem lønmodtagere, 
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forbrugere, virksomheder, kapitalindkomster og finansielle tjenester for at opfylde 
målsætningen om et bedre miljø og social retfærdighed;

11. mener, at prisforhøjelser er et middel til at påvirke produktions- og forbrugsmønstrene og 
anvendelsen af bestemte transportformer; pointerer dog, at virkningen af dette middel kan 
være begrænsede på grund af den beskedne elasticitet inden for nogle sektorer;

12. mener, at anvendelsen af markedsbaserede instrumenter i form af en prisforhøjelse ikke 
må føre til, at personer, hvis indkomster ligger under medianindkomsten, udelukkes fra 
det pågældende marked, og at det er nødvendigt jævnsides hermed at indføre 
kompenserende foranstaltninger for disse personkategorier; 

13. understreger, at det er vigtigt at råde over præcise oplysninger om varernes livscyklus og 
af adfærd for at kunne anvende de mest effektive fremgangsmåder;

Hvilke instrumenter i hvilken sektor?

14. beklager den bebudede udsættelse af revisionen af lovgivningen om handel med CO2-
kvoter; mener, at den andel af CO2-kvoter, der tildeles uden beregning, bør reduceres 
kraftigt som led i denne revision;

15. henviser til, at transport- og byggesektorerne tegner sig for en betydelig del af 
energiforbruget og CO2-emissionerne, som ikke er omfattet af ordningen for handel med 
disse emissioner;

16. finder, at ændringen af EU-lovgivningen om afgifter på energiprodukter og lastvogne
(eurovignet) bør gennemføres samlet for at sikre, at miljøafgifterne hurtigt fører til en 
ændring af adfærden i de forskellige økonomiske sektorer;

17. anser det for nødvendigt at gøre anvendelsen af direktivet om eurovignetten1 obligatorisk i 
samtlige medlemsstater for i højere grad at internalisere de eksterne omkostninger; mener, 
at det for at hindre overførsel af trafik til de veje, som ikke er omfattet af eurovignet-
direktivet, er nødvendigt at lade dette gælde for hele vejnettet;

18. mener, at i forbindelse med revisionen af lovgivningen om afgifter på energiprodukter bør 
mindstesatsen hæves for industriel og kommerciel transport; mener, at der ved 
beskatningen bør skelnes mellem energi- og miljødelen på grundlag af CO2-
emissionernes niveau; fremhæver, at der for at undgå forvridninger mellem 
medlemsstaterne bør indføres en udsvingsmargen, der også skal omfatte en høj 
mindstesats;

19. henstiller til Kommissionen og medlemsstaterne at afskaffe de undtagelser og fritagelser, 
der optræder i direktivet om beskatning af energiprodukter2, ligesom det bør fastslås, at 

                                               
1 Rådets direktiv 93/89/EØF af 25. oktober 1993 om opkrævning i medlemsstaterne af afgifter på visse 
køretøjer, der anvendes til vejgodstransport, samt af vejafgifter og brugsafgifter for benyttelse af visse 
infrastrukturer (EUT L 279 af 12.11.1993, s. 32).

2 Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af 
energiprodukter og elektricitet .(EUT L 283 af 31.10.2003, s. 51).
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ingen form for energi i fremtiden skal kunne fritages for afgifter;

20. mener, at byggesektoren rummer betydelige perspektiver, og opfordrer medlemsstaterne 
til at styrke deres politik for tilskyndelse til at opfylde målsætningen om en begrænsning 
af efterspørgslen efter energi og CO2; understreger betydningen af støtte til udviklingen af 
passivhuse, som er energineutrale;

21. foreslår, at de ordninger for kompensation, der tager udgangspunkt i Kyoto-protokollen, 
skal være åbne for finansiering af forbedringer af energieffektiviteten i den sociale 
boligsektor;

Særlige instrumenter og sektorer

22. mener, at en ændring af de tilskud, som er skadelige for miljøet, ikke kun bør begrænses 
til den fælles landbrugspolitik;

23. forventer, at Kommissionen ved sin revision af Fællesskabets retningslinjer om statsstøtte 
til beskyttelse af miljøet reelt tager hensyn til behovet for at påvirke mønstrene for 
produktion, trafik, transport og forbrug;

24. mener, at indførelsen af en nedsat momssats for økologiske varer skal være præcist 
formuleret, for at de udelukkende og reelt kan komme forbrugerne til gode, ligesom de
bør ledsages af supplerende ordninger, f.eks. miljømærkning og en ordning, som gør det 
let at sammenligne varerne;

25. kan ikke tilslutte sig indførelsen af en ordning for tilladelse til bytte af tilladelser i 
forbindelse med biodiversitet og med NOx og SO2;

26. opfordrer Kommissionen til i sine initiativer at opretholde de nuværende ordninger, som 
medlemsstaterne har indført for at fremme udviklingen af bæredygtige energikilder; 
finder, at der er behov for supplerende evalueringer, især vedrørende biobrændstoffernes 
livscyklus;

Den internationale dimension

27. går ind for indførelse af en ordning med afgiftstilpasninger ved grænserne for at opfylde 
målsætningen om en begrænsning af CO2-emissionerne og at opretholde EU's 
økonomiske konkurrenceevne; anmoder Kommissionen om at benytte de undersøgelser, 
der er gennemført i nogle medlemsstater med henblik på en rapportering om vedtagelsen 
af denne ordning, og om at udarbejde et lovforslag;

28. mener, at denne ordning for at kunne vinde international accept bør udformes under 
hensyntagen til den bedste tilgængelige teknik og være gunstig for tredjelande, navnlig 
udviklingslandene;

29. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Den Europæiske Union er særligt aktiv på miljøområdet og har taget initiativ til talrige 
debatter og foranstaltninger inden for EU og på internationalt plan, f.eks. Kyoto-protokollen. 
EU's historie og industrielle og økonomiske udvikling indebærer et særligt ansvar og 
tilskynder os til at spille en pionerrolle på det miljøpolitiske område. 

Der er desuden grund til at hilse nedsættelsen af et Midlertidigt Udvalg om Klimaændringer i 
Europa-Parlamentet velkomment.

I dag er kravene på miljøområdet større, idet bekæmpelsen af klimaændringer forudsætter 
mere effektive foranstaltninger end de hidtidige. 

Vi må derfor erkende, at vore samfund er afhængige af, at der skabes velstand som en 
forudsætning for økonomiske og sociale fremskridt. Denne velstand har altid været afhængig 
af voksende energistrømme. 

Denne metode er nu ikke længere holdbar: Knapheden på en lang række naturlige ressourcer 
på kort, mellemlang og lang sigt vil medføre, at det bliver stadig mere kostbart at erhverve og 
udnytte dem, ligesom der vil opstå stigende efterspørgsel på internationalt niveau.

Der må desuden gøres en indsats for at genskabe biodiversiteten. Sigtet er ikke at bevare et 
levende museum, men at opretholde eller genoprette de livsnødvendige "tjenester", som 
økosystemerne rummer. Det, der står på spil, er omfanget og kvaliteten af høstresultaterne i 
landbruget, luft-, vand- og jordkvaliteten m.m.

I dag tages der kun i begrænset grad hensyn til de miljøomkostninger, som de menneskelige 
aktiviteter indebærer, særlig de industrielle og økonomiske aktiviteter, med et teknisk udtryk 
"de eksterne omkostninger".

EU, der er fast besluttet på at gennemføre en bedre styring af de menneskelige aktiviteters 
indvirkning på miljøet, har erkendt behovet for diversificere sin indsats for at nå de fastsatte 
mål.

Derfor har EU, parallelt med den lovgivning, der er vedtaget, og de opstillede mål og 
standarder indført andre instrumenter, som kan bidrage til en forbedring af miljøet. Blandt 
disse kan man nævne den finansielle støtte, der er ydet i form af tilskud, nemlig den del af 
budgettet til det 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling, som er afsat til
forskning og miljøteknologi til gavn for en bæredygtig udvikling samt 
informationskampagner og forebyggende foranstaltninger.

Desuden udgør markedsinstrumenterne en metode, som EU allerede har undersøgt, og som 
der bør lægges særlig vægt på, ligesom der skal stilles nye forslag på dette område.

EU kan således i kraft af erfaringerne fra nogle medlemsstater foreslå en fællesskabsstrategi 
på dette felt ved at indføre nye ordninger og fremme udvekslingen af god praksis mellem 
medlemsstaterne. En sådan politik vil selvfølgelig forudsætte samtlige medlemsstaters 



PE396.669v01-00 8/10 PR\691625DA.doc

DA

godkendelse og overvindelse af nogle staters modstand mod skatteharmonisering. I modsat 
fald kan den gennemføres i kraft af et styrket samarbejde mellem medlemsstaterne. 

De vigtigste instrumenter, som behandles i betænkningen under hensyntagen til de sektorer, 
som de omfatter, er incitamenter på skatte- og afgiftsområdet. Ordføreren er sig fuldt bevidst, 
at spørgsmål om f.eks. affald, vand- og jordpolitikken m.m. må behandles mere udtømmende, 
men hun har foretrukket at koncentrere sig om bestemte områder og at opstille principper for 
markedsinstrumenter for miljøet og de tilhørende politikker.

Et af de få eksisterende markedsinstrumenter på fællesskabsniveau i dag er ordningen med 
handel med CO2-emissioner. Denne ordning skal snart revideres med henblik på en 
effektivisering.

Det må konstateres, at miljøbeskatningen i medlemsstaterne er særdeles uensartet, og at dens 
omfang er faldende. I 2004 udgjorde provenuet fra miljøafgifterne i gennemsnit 2,9 % af BNP 
i EU-15, og denne allerede beskedne andel faldt med 6,5 % mellem 1999 og 2004. Det er 
derfor nødvendigt at øge denne gennemsnitlige procentsats og begrænse forskellene mellem 
medlemsstaterne.

Ordføreren er sig fuldt bevidst, at der på beskatningsområdet kræves enstemmighed, men hun 
vil gerne pointere, at der er en vis uoverensstemmelse mellem erkendelsen af, at truslerne 
mod miljøet er grænseoverskridende, og ubevægeligheden når det gælder miljøbeskatningen 
på fællesskabsniveau.

Denne situation begunstiger nationale løsninger og indebærer risici for 
konkurrenceforvridning mellem virksomhederne i medlemsstaterne. I forbindelse med 
konkurrenceevnen medfører den desuden illoyal konkurrence på beskatningsområdet og et 
konstant pres for en lavere beskatning, der kan indebære en risiko for de offentlige finanser og 
den offentlige sektors politik, bl.a. på miljøområdet.

Når der ikke gøres fremskridt på beskatningsområdet, er ordningerne med handel med 
tilladelser eller kvoter de eneste disponible instrumenter, som Fællesskabet har til rådighed. 
Selv om det er muligt ved hjælp af ordningen for handel med CO2-kvoter, kan man tvivle om 
gennemførelsen og effektiviteten inden for andre sektorer. Emissionerne af visse 
drivhusgasser og andre forurenende gasser som NOx og SO2 er således afhængig af lokale 
forhold. Med hensyn til biodiversiteten er biodiversitetsudligningerne ikke tilfredsstillende. 
Disse består i, at der etableres et særligt naturområde, hvor der intet var i forvejen, til gengæld 
for ødelæggelse eller forringelse at et andet med henblik på gennemførelse af et erhvervs-
eller boligprojekt. Denne udligning er illusorisk, idet ækvivalens mellem de to områder ikke 
er mulig.

For at markedsinstrumenterne kan være effektive, skal de nødvendigvis både supplere 
hinanden og andre ordninger, ligesom der skal foretages en beregning af rækkevidde, og de
skal kunne accepteres af borgerne. De må ikke kun kunne opfattes som endnu en 
foranstaltning, der er pålagt af EU.

For at tilskynde europæerne til i deres adfærd at respektere miljøet og reducere de 
menneskelige aktiviteters indvirkning på økosystemerne, er det nødvendigt at overbevise 
borgerne om, at de har en valgmulighed. F.eks. skal en lønmodtager, der er tvunget til at 
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bruge sin bil for at komme på arbejde, fordi det ikke er muligt at benytte den kollektive 
transport, ikke straffes.

For at være acceptabel skal indsatsen være progressiv og ikke gå ud over familier med 
vanskelige økonomiske forhold. Selv om afgifterne på varer og tjenesteydelser bør anvendes 
med en vis forsigtighed, findes der andre mulige løsninger, f.eks. en afbalancering af 
principperne om solidaritet og social retfærdighed for at kunne nå miljømålene. Det kan 
således konstateres, at en stor del af beskatningen af virksomhederne og af 
kapitalindkomsterne er væltet over på husholdningerne og tynger de laveste lønninger mest.

Markedsinstrumenterne er imidlertid ikke begrænset til beskatningen, idet medlemsstaterne 
også har indført andre ordninger såsom "hvide attester" og grønne energicertifikater. Der 
findes også nye udveje, som skal underkastes en konsekvensanalyse, både med hensyn til de 
miljømæssige, sociale og økonomiske følgevirkninger. 

Når det gælder EU's og dens medlemsstaters konkurrenceevne, kan det konstateres, at visse 
politikker, især for godstransporten, ville være mere effektive, hvis de blev gennemført på 
EU-niveau. Det kan rent faktisk konstateres, at de afgifter, som nogle medlemsstater har 
indført på landevejstransporten, ikke fører til mindre godstransport i Europa, men bevirker, at 
trafikken flyttes over til transportveje, der ikke beskattes. EU bør som led i det indre marked 
tage sin strategi for fri konkurrence op til fornyet overvejelse og støtte en miljøvenlig politik 
over for markedet.

EU er tilstrækkeligt orienteret og bevidst om udfordringerne og om klimaændringer til at 
kunne forudse, at den politik, der føre af EU i dag, muligvis ikke vil føre til positive resultater. 
Amerikanske videnskabsfolk har netop gennemført en undersøgelse, hvoraf det fremgår, at 
CO2-udslippet er steget med 35 % siden 1990. Såfremt disse tal bekræftes, vil det være et 
meget dårligt signal i forbindelse med målet om en reduktion af CO2-udslippet med 5 % i 
2012 i medfør af Kyoto-protokollen.

Ordføreren erkender fuldt ud vanskelighederne med at vedtage internationale afgørelser om 
en effektiv bekæmpelse af klimaændringen. EU skal skabe overensstemmelse mellem 
indsatsen for en reduktion af CO2-emissionerne, en reduktion af emissionerne på nationalt 
niveau og de internationale konkurrencebestemmelser, navnlig ikke-forskelsbehandling af 
handelspartnerne. De afgiftstilpasninger ved grænserne, som nogle medlemsstater planlægger 
at indføre, og som støttes i betænkningen, er tilsyneladende en acceptabel løsning og bør 
derfor bakkes op af samtlige medlemsstater og af Kommissionen. Den afviger muligvis fra 
nogle bestemmelser i GATT, men Kommissionen kan gøre WTO-bestemmelserne gældende. 
Det fastslås heri, at WTO-medlemmerne kan træffe de foranstaltninger, herunder også 
protektionistiske, der er nødvendige for at beskytte menneskers og dyrs sundhed eller for at 
bevare planter, eller foranstaltninger, der vedrører bevarelse af udtømmelige naturlige 
ressourcer.

Prognoserne for de globale virkninger af klimaændringerne og mere generelt af menneskers 
aktiviteter på klimaets tilstand og derigennem på den menneskelige sundhed bør ikke alene 
føre til en afkobling mellem vækst og ressourceudnyttelse samt produktions- og 
forbrugsmønstre, men også til en ændring af vores udviklingsmodel. Dette forhold bør også 
foranledige os til at anvende en anden model for livsstilen i de vestlige samfund.



PE396.669v01-00 10/10 PR\691625DA.doc

DA

De spørgsmål, som vi bør stille os selv er: Med hvilket andet scenario og hvilke andre 
politikker kan vi nå målene? Er det muligt at tage de udfordringer på miljøområdet op, som vi 
står over for, uden at ændre vores måde at leve på, begrænse produktionen og forbruget?
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