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Resumé
I Energibeskatning er et redskab, som regeringer ikke blot kan bruge til at skabe

indtægter, men også til at understøtte opfyldelsen af klimamål. Energibeskatning kan
sikre, at prissignalerne for forskellige energiprodukter afspejler deres indvirkning på
miljøet, og tilskynde virksomhederne til at træffe grønnere valg.

II Energibeskatningsdirektivet fastsætter minimumsafgiftssatser for at sikre, at det

indre marked fungerer som det skal, og giver også mulighed for at understøtte andre
relevante politikker, f.eks. klimaindsatsen.

III I juli 2021 stillede Kommissionen forslag om revision af

energibeskatningsdirektivet og om ny lovgivning, som skal understøtte EU's mere
udfordrende klimamål for 2030 og lede EU på rette vej mod at blive klimaneutralt
senest i 2050. Et af formålene med forslagene er at bringe lovgivningen i
overensstemmelse med klimamålene.

IV I denne analyse trækker vi på vores tidligere arbejde vedrørende energi,

klimaforandringer og beskatning samt på offentligt tilgængelige oplysninger og
materiale, som er indsamlet specifikt til dette formål, for at præsentere yderligere
viden om energibeskatning. Vores mål er at bidrage til den igangværende debat om
energibeskatning og klimaforandringer.

V Vores analyse fokuserer på:
o

overensstemmelsen mellem de aktuelle energibeskatnings- og CO2prissætningsniveauer på den ene side og klimamålene på den anden side

o

energisubsidierne, med fokus på grønne subsidier og subsidier til fossile
brændstoffer

o

det aktuelle energibeskatningsdirektiv, som fastsætter
minimumsenergiafgiftssatserne, og hvordan Kommissionens nye forslag
adresserer dets svagheder.

VI Energibeskatning kan være et vigtigt redskab til at opfylde klimamål. Visse

sektorer nyder dog godt af betydelige lempelser og fritagelser. Vores analyse viser, at
beskatningsniveauerne ikke afspejler energikildernes drivhusgasemissioner.
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VII Vi noterer os, at de seneste års energiproduktpriser - efter effekten af afgifter

eller emissionskvoter - ikke afspejlede emissionernes miljømæssige omkostninger.

VIII Kommissionen pegede i sin evaluering af energibeskatningsdirektivet på

mangler i lovgivningen om minimumsafgifter. Målene i Kommissionens Fit for 55lovgivningsforslag er bl.a. at basere energiafgifterne på energiindholdet og at lade flere
sektorer omfatte af EU's emissionshandelssystem.

IX Energisubsidier kan anvendes til at fremme overgangen til en mindre

kulstofintensiv økonomi. Subsidier til fossile brændstoffer hindrer imidlertid en effektiv
energiomstilling, og niveauet af sådanne subsidier har været relativt konstant i det
seneste årti trods Kommissionens og visse medlemsstaters løfter om at udfase dem.

X Vi noterer os Den Europæiske Unions udfordringer med hensyn til revision af
lovgivningen:
o

at sikre konsekvens vedrørende sektorer og energibærere, som tidligere blev
behandlet gunstigt

o

at reducere subsidierne til fossile brændstoffer

o

at afstemme klimamålene med de sociale behov.

Disse udfordringer skal håndteres inden for den institutionelle kontekst, som kræver
enstemmighed i beskatningsspørgsmål.
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Indledning
Energibeskatningspolitik til understøttelse af klimaindsatsen

01 Energibeskatning er et budgetinstrument, som også kan anvendes til at fremme

grønnere energivalg. I EU-27 udgør energiafgifter over tre fjerdedele af de samlede
miljøafgifter (jf. figur 1). Som del af den europæiske grønne pagt sigter Kommissionen
mod at bringe energibeskatningen i overensstemmelse med klimamålene.

Figur 1 - Energiafgifterne og CO2-prissætningen som andel af
miljøafgifterne i EU-27
Miljøafgifter 330 mia. euro

afgifter på en vares eller en tjenesteydelses negative miljøpåvirkning

78 %

19 %

3%

258 mia. euro

62 mia. euro

10 mia. euro

Energiafgifter og CO2-prissætning

Transportafgifter
eksklusive afgifter på brændstof
til transport

Andre afgifter på
forurening/ressourcer
eksklusive CO2-afgifter

→ Afgifter vedrørende ejerskab og
anvendelse af motorkøretøjer

→ Ressourceafgifter: på
udvinding/brug af naturressourcer
(f.eks. licenser til jagt eller fiskeri)

→ Energiprodukter til
transportformål
→ Energiprodukter til stationære
formål
→ Drivhusgasser

→ Afgifter vedrørende
transporttjenester (f.eks.
flypassagerafgifter og afgifter på
flyvninger)

→ Forureningsafgifter: på
udledninger til luft eller vand,
håndtering af fast affald, støj

Bemærk: Eurostats data om miljøafgifter omfatter EU ETS-indtægter, der er registreret som afgifter i de
nationale regnskaber.
Kilde: Revisionsretten baseret på data fra Eurostat, "Environmental tax revenues" (ENV_AC_TAX), data
for 2019.
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02 Energiafgifter og CO2-kvoter er baseret på1:
o

energiprodukter til transportformål (f.eks. benzin, diesel, naturgas, petroleum og
brændselsolie)

o

energiprodukter til stationære formål (f.eks. brændselsolie, naturgas, kul, koks,
biobrændstoffer og elektricitet)

o

drivhusgasser: kulstofindhold i brændstoffer. Eurostats data om disse afgifter
omfatter indtægter fra tilladelser udstedt under EU's emissionshandelssystem (EU
ETS), der er registreret som afgifter i de nationale regnskaber.

03 Energiafgifter og CO2-prissætning kan antage forskellige former:
o

som specifikke afgifter på brændstofforbrug (primært punktafgifter), hvor der
typisk fastsættes en afgiftssats pr. fysisk enhed (liter eller kg) eller pr.
energienhed (kilowatttime eller gigajoule)

o

som eksplicitte CO2-afgifter, hvor der typisk fastsættes en afgiftssats for
energiforbruget baseret på kulstofindhold

o

som emissionskvoter handlet i emissionshandelssystemer.

04 Energisubsidier kan være:
o

direkte: ændringer af de effektive afgiftsniveauer (f.eks. med afgiftsrabatter og
-kreditter) samt tilskud og garantier, der giver incitamenter til at bruge én
energikilde frem for en anden

o

indirekte: markedsinterventioner (f.eks. kvantitative eksport- eller
importrestriktioner, administrativ prissætning), underprissætning af tilladelser og
licenser, favorable renter på lån, flytning af risici, ignorering eller
underprissætning af eksternaliteter (drivhusgasemissioner, forurening, affald,
udpining af naturressourcer).

1

Eurostat, Environmental taxes - A statistical guide, 2013-udgave.
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05 Der findes ikke en standarddefinition på energisubsidier i EU. OECD definerer

bredt energisubsidier 2 som foranstaltninger, der holder forbrugerpriserne under
markedsniveau, holder producentpriserne over markedsniveau eller reducerer
omkostningerne for forbrugere eller producenter.

06 Energibeskatningspolitikken er et af flere redskaber, der kan anvendes til

opfyldelse af klimamålene. Andre redskaber er lovgivning, som fastsætter mål (f.eks.
lovgivningen om indsatsfordeling med bindende mål for de årlige
drivhusgasemissioner3), reguleringsmæssige standarder (f.eks. for emissioner fra
køretøjer) og finansieringsordninger (f.eks. for energieffektivitetsinvesteringer).

EU's mål og løfter

07 I overensstemmelse med den europæiske grønne pagt fastsætter den

europæiske klimalov4 en minimumsnettoreduktion af drivhusgasser på 55 % (i forhold
til 1990) som mellemliggende mål for 2030 i stedet for det tidligere mål på 40 %. Den
14. juli 2021 offentliggjorde Kommissionen en række forslag, som sigter mod at bringe
klima-, energi-, transport- og beskatningspolitikkerne i overensstemmelse med det nye
mellemliggende 2030-klimamål, den såkaldte Fit for 55-pakke 5. Den omfatter også
forhøjede mål for vedvarende energi og energieffektivitet (jf. figur 2).

2

OECD, Environmentally Harmful Subsidies: Challenges for Reform, 2005.

3

Kommissionens websted - spørgsmål og svar om forordningen om indsatsfordeling.

4

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1119 af 30. juni 2021 om
fastlæggelse af rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EF)
nr. 401/2009 og (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov") (EUT L 243 af 9.7.2021, s. 1).

5

Kommissionens websted - pressemeddelelse om den europæiske grønne pagt.
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Figur 2 - Opdateringer af klimamål
Tidligere
forpligtelse:
40 %
reduktion af
drivhusgasemissionerne

Nuværende
forpligtelse:
55 %
reduktion af
drivhusgasemissionerne

Gældende
lovgivning*

Foreslået
lovgivning**

Andel af vedvarende energi
32 %

40 %

Energieffektivitetsforbedring sammenlignet med
basisfremskrivninger for 2030
32,5 % - primærenergiforbrug og
endeligt energiforbrug

39 % - primærenergiforbrug
36 % - endeligt
energiforbrug

* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af
anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (EUT L 328 af 21.12.2018, s. 82) og EuropaParlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2002 af 11. december 2018 om ændring af direktiv
2012/27/EU om energieffektivitet (EUT L 328 af 21.12.2018, s. 210).
** Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af energi fra vedvarende energikilder
(COM(2021) 557 final) og forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om energieffektivitet
(omarbejdning) (COM(2021) 558 final).
Kilde: Revisionsretten, baseret på ovennævnte retsakter og lovgivningsmæssige forslag.

08 I 2009 opfordrede G20 til udfasning af subsidier til fossile brændstoffer senest i

2020 6. EU og nogle af medlemsstaterne har forpligtet sig til at udfase ineffektive
subsidier til fossile brændstoffer senest i 20257. Kommissionen har også forpligtet sig
til verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG'er)8, der skal opfyldes senest i 2030,
herunder mål 7 om ren energi til rimelige priser og mål 12.C om rationalisering af
ineffektive subsidier til fossile brændstoffer, der tilskynder til unødvendigt forbrug.

6

G20 Leaders' Statement: The Pittsburgh Summit, september 2009.

7

G7 Ise-Shima Leaders' Declaration, G7 Ise-Shima-topmødet, 26.-27. maj 2016.

8

https://ec.europa.eu/international-partnerships/sustainable-development-goals_en
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09 I 2013 foreslog Kommissionen i sin syvende miljøhandlingsplan at flytte

beskatning fra arbejde til miljø senest i 20209 for at understøtte en bæredygtig
ressourceanvendelse. I praksis er miljøafgifternes andel af det samlede skatteprovenu
faldet lidt siden 2016, mens arbejdsskatternes andel er steget marginalt (jf. figur 3).

Figur 3 - Miljøafgifter og arbejdsskatter som andel af det samlede
skatteprovenu (2008-2019)
% af det samlede skatteprovenu
Arbejdsskatter

Miljøafgifter

52,3

52,1

51,6

52

51,7

51,7

51,5

51,5

50

8
6,2

6,2

6,2

6,2

6

6,1

6,0

5,9
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Syvende miljøhandlingsplan
Bemærk: Eurostats data om miljøafgifter omfatter EU ETS-indtægter, der er registreret som afgifter i de
nationale regnskaber.
Kilde: Revisionsretten, baseret på Eurostat, "Environmental tax revenues" (ENV_AC_TAX) og EuropaKommissionen, "Taxation trends".

9

Som del af det sjette prioriterede mål i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse
nr. 1386/2013/EU af 20. november 2013 om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til
2020 - "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden" (EUT L 354 af 28.12.2013).

11

EU-lovgivningen om energibeskatning, CO2-prissætning og
energisubsidier

10 EU's beføjelser vedrørende indirekte beskatning omfatter koordinering og

harmonisering af moms og punktafgifter, da disse kan påvirke det indre marked.
Skatteområdet er et af de EU-politikområder, hvor beslutningstagningen kræver
enstemmighed 10.

11 EU's energibeskatningsdirektiv11 fastsætter minimumsafgiftssatser for nogle

energiprodukter og sektorer. Det primære mål er at harmonisere medlemsstaternes
lovgivning for at undgå forvridninger på det indre marked.

12 EU ETS-direktivet12 er også relevant i denne forbindelse. Det fastsætter primært

en kulstofpris på emissioner fra anlæg i energiproduktionssektoren og i de
energiintensive industrier og tilskynder dermed virksomheder i disse sektorer til at
reducere deres emissioner. Kulstofprisen bestemmes på denne måde af markedet.

13 Nogle energisubsidier kan være en form for statsstøtte, som i princippet er

uforenelig med reglerne for EU's indre marked. Kommissionen har beføjelser til at
afgøre, om sådanne subsidier udgør statsstøtte, og om denne er forenelig med
reglerne for EU's indre marked. Til brug ved denne vurdering har Kommissionen
udarbejdet dokumentet "Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og
energi 2014-2020" 13. I juni 2021 udsendte Kommissionen et udkast til nye
retningslinjer, "Draft Guidelines on State aid for climate, environmental protection and
energy 2022" 14.

10

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet: På vej
mod en mere effektiv og demokratisk beslutningstagning inden for EU's skattepolitik
(COM(2019) 8 final).

11

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).

12

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, senest ændret i 2018 (EUT L 275 af 25.10.2003).

13

Meddelelse fra Kommissionen, Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og
energi 2014-2020 (2014/C 200/01) (EUT C 200 af 28.6.2014, s. 1).

14

Meddelelse fra Kommissionen, Draft Guidelines on State aid for climate, environmental
protection and energy 2022.
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14 Fit for 55-pakken indeholder bl.a. forslag om:
o

at skabe et mere omfattende energibeskatningsgrundlag og forhøje
minimumssatserne for energiafgifter ved ændringer af
energibeskatningsdirektivet

o

at udvide emissionshandelssystemet til også at omfatte andre sektorer, f.eks.
vejtransport og bygninger

o

at indføre en CO2-grænsetilpasningsmekanisme, som skal afspejle
drivhusgasemissionerne i forbindelse med importerede produkter, som et
alternativ til gratis emissionskvoter i EU.

13

Analysens omfang og metode
15 Denne analyse omhandler, hvordan energibeskatning, CO2-prissætning og

energisubsidier bidrager til opfyldelsen af EU's klimamål. Vi analyserede den relevante
EU-lovgivning, navnlig det gældende energibeskatningsdirektiv og Kommissionens
forslag til ajourføring af direktivet. Analysen omfatter perioden fra 2008 til juli 2021. Vi
har inkluderet supplerende data, som blev tilgængelige efter juli 2021, vedrørende
prisen på EU-emissionstilladelser (frem til november 2021) og vedrørende
energisubsidier (data fra oktober 2021).

16 Dette er ikke en revisionsberetning, men en analyse, der hovedsagelig er baseret

på offentligt tilgængelige oplysninger eller materiale, som er indsamlet specifikt til
formålet. Vi undersøgte gældende og foreslået EU-lovgivning, retningslinjer,
evalueringer, overvågningsrapporter, nationale energi- og klimaplaner, undersøgelser
og rapporter fra internationale organisationer, NGO'er og nationale myndigheder samt
rapporter udarbejdet af eller for Europa-Kommissionen. Vi analyserede data fra
Eurostat og internationale institutioner samt fra nogle nationale myndigheder. Vi
drøftede de områder, som er omfattet af denne analyse, med medarbejdere i
Kommissionen samt i relevante NGO'er og tænketanke. Vores analyse bygger også på
oplysninger fra vores egne beretninger, fra akademiske publikationer og fra andre
offentligt tilgængelige kilder.

17 Vores analyse følger den nylige offentliggørelse af Kommissionens Fit for 55pakke. Vores mål er at give en uafhængig vurdering af energibeskatningen for at
bidrage til den lovgivningsmæssige debat.

18 Analysen består af tre dele:
o

den første om de aktuelle energibeskatningsniveauer i medlemsstaterne og CO2prissætningsinstrumenterne, og hvordan de understøtter opfyldelsen af
klimamålene

o

den anden om energisubsidier, og hvordan de fremmer klimaindsatsen

o

den tredje om energibeskatningsdirektivets bidrag til at opfylde klimamålene.
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Nuværende energiafgifter og CO2prissætning
Beskatning og energieffektivitet

19 I sin 2019-vurdering af medlemsstaternes fremskridt hen imod de nationale

2020-mål for energieffektivitet 15 udpegede Kommissionen de vigtigste faktorer for
energibesparelser. Ifølge denne vurdering blev 36 % af de rapporterede
energibesparelser opnået gennem ordninger for energispareforpligtelser.
Energibeskatningsforanstaltninger ud over EU-minimumssatsen var den næstvigtigste
faktor med 16 % af de samlede rapporterede energibesparelser.

20 Energibeskatning kan være et vigtigt redskab til at opfylde EU's klimamål16. Fire

medlemsstater har i deres nationale energi- og klimaplaner kvantificeret effekten af
deres planlagte energibeskatningsforanstaltninger. Deres skøn ligger mellem 4 % og
32 % af de samlede forventede energibesparelser (32 % i Tyskland, 14 % i Litauen, 10 %
i Finland og 4 % i Tjekkiet).

21 OECD har påvist en negativ korrelation mellem beskatning og BNP's

energiintensivitet17 og konkluderet, at lande med højere energiafgifter har tendens til
at have en mindre energiintensiv økonomi18. Vi gennemførte en lignende vurdering af
EU-medlemsstaterne og fandt en tilsvarende korrelation.

15

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, 2019-vurdering af
medlemsstaternes fremskridt hen imod de nationale 2020-mål for energieffektivitet og hen
imod gennemførelsen af direktivet om energieffektivitet som krævet i henhold til artikel 24,
stk. 3, i direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, COM(2020) 326 final.

16

https://ec.europa.eu/taxation_customs/commission-priorities-2019-24-andtaxation/european-green-deal-what-role-can-taxation-play_en

17

https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Glossary:Energy_intensity

18

OECD, Taxing energy use 2019, oktober 2019.
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Beskatning i forskellige sektorer og på forskellige produkter

22 En nylig undersøgelse beregnede den gennemsnitlige energiafgift i EU til

25 euro/MWh og det effektive afgiftsniveau (under hensyntagen til afgiftsrabatter,
-kreditter og -lempelser) til 18 euro/MWH19. Som del af konsekvensanalysen
vedrørende forslaget om revision af energibeskatningsdirektivet 20 offentliggjorde
Kommissionen det effektive afgiftsniveau for specifikke brændstoffer i nogle sektorer,
men ikke det samlede effektive afgiftsniveau for hver sektor.

23 Figur 4 viser den gennemsnitlige energiafgift i de forskellige sektorer, beregnet

som de samlede indtægter fra energiafgifter divideret med det samlede energiforbrug.
Baseret på dataene i den rapport, som Trinomics har udført for Kommissionen 21,
varierer den gennemsnitlige energiafgift meget, fra nul for international lufttransport
til over 50 euro for vejtransport.

19

Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government interventions on
investments, oktober 2020.

20

Forslag til Rådets direktiv om omstrukturering af EU-bestemmelserne for beskatning af
energiprodukter og elektricitet (omarbejdning), COM(2021) 563 final.

21

Jf. fodnote 19.
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Figur 4 - Energiafgifter i forskellige sektorer (euro/MWh)

50,0 51,1

26,4

6,5

9,2

15,8
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18,3 18,9

21,8

0,0

Kilde: Revisionsretten baseret på Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government
interventions on investments - Final Report Energy Taxes, oktober 2020, s. 22.

24 De gennemsnitlige afgiftssatser for energiprodukter spænder fra 1,7 euro/MWh

til 107,8 euro/MWh (jf. figur 5). Disse variationer afspejler ikke forskelle i CO2effektiviteten. Kul beskattes lavere end naturgas (som er mere CO2-effektiv), og nogle
fossile brændstoffer beskattes væsentlig lavere end elektricitet (som kan produceres
med kulstoffattige energikilder).
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Figur 5 - Afgifter på forskellige energiprodukter (euro/MWh)
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Kilde: Revisionsretten baseret på Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government
interventions on investments - Final Report Energy Taxes, oktober 2020, s. 25.

CO2-prissætning

25 Internationale institutioner22 bemærker, at passende prissætning af

kulstofemissioner understøtter opfyldelsen af klimamål og kan være et effektivt
redskab til at reducere emissioner. Denne metode indebærer også, at forurenerne
betaler for de omkostninger, der påføres samfundet som følge af udledninger fra
energiforbrug. Kulstofemissioner kan prissættes gennem eksplicitte CO2-afgifter og
punktafgifter (for hvilke der kan beregnes en implicit CO2-afgiftsækvivalent) eller
gennem et emissionshandelssystem som f.eks. EU ETS.

22

IMF Fiscal Monitor, How to mitigate climate change, oktober 2019; OECD, Effective Carbon
Rates 2021, maj 2021; IEA, Energy Policy Reviews; Verdensbankens websted.
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26 I vores beretning om bæredygtig finansiering23 anbefalede vi Kommissionen at

identificere supplerende foranstaltninger til at sikre, at prissætningen af
drivhusgasemissioner i højere grad afspejler deres miljømæssige omkostninger.

ETS-sektorer modtager gratis kvoter til en del af deres emissioner

27 EU ETS omfatter elproduktionssektoren, varmeproduktionssektoren, de

energiintensive industrier og den kommercielle luftfart inden for EU. Det lægger et loft
over disse sektorers samlede emissioner. Under EU ETS skal virksomheder erhverve
emissionskvoter svarende til deres drivhusgasemissioner. Standardløsningen er at
købe dem på en auktion. Kvoter tildeles imidlertid gratis til energiintensive industrier
(f.eks. stål- og cementproduktion) og til modernisering af elproduktionssektoren i
nogle medlemsstater. I vores 2020-beretning om EU ETS24 bemærkede vi, at
tildelingen af gratis kvoter ikke var tilstrækkelig målrettet til at afspejle risikoen for
kulstoflækage. Under den reviderede EU ETS-lovgivning fra 2018 er systemet med
gratis kvoter blevet forlænget med endnu et årti25.

Eksplicitte CO2-afgifter er blevet mere almindelige, men der er store
forskelle mellem medlemsstaterne

28 Brugen af eksplicitte CO2-afgifter, som direkte sætter en pris på CO2-emissioner,

er steget over tid. I 2008 opkrævede syv medlemsstater eksplicitte CO2-afgifter. I dag
har 14 EU-medlemsstater en sådan afgift (jf. figur 6); de spænder lige fra 0,1 euro/ton
CO2 i Polen til over 100 euro/ton CO2 i Sverige. Disse afgifter anvendes som regel ikke i
sektorer, der allerede er dækket af EU ETS. Irland har den største dækning af de
samlede emissioner (49 %), efterfulgt af Danmark og Sverige (40 %).

23

Revisionsrettens særberetning nr. 22/2021 "Bæredygtig finansiering: EU bør gøre en mere
konsekvent indsats for at omdirigere finansiering i retning af bæredygtige investeringer",
september 2021.

24

Revisionsrettens særberetning nr. 18/2020 "EU's emissionshandelssystem: Tildelingen af
gratis kvoter bør målrettes bedre", september 2020.

25

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/410 af 14. marts 2018 om ændring af
direktiv 2003/87/EF for at styrke omkostningseffektive emissionsreduktioner og
lavemissionsinvesteringer og afgørelse (EU) 2015/1814 (EUT L 76 af 19.3.2018, s. 3).
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Figur 6 - Eksplicitte CO2-afgifter i EU
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Nederlandene og Luxembourg, som indførte en CO2-afgift i 2021.
Kilde: Revisionsretten baseret på data fra Tax foundation, "Taxes in Europe database", og OECD for
identificering af sektorer omfattet af de eksplicitte CO2-afgifter i Estland og Polen.
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Benchmarking som redskab til at evaluere beskatningsniveauet
Medlemsstaternes afgifter og EU ETS-kvoteprisen

29 OECD har for nylig sammenholdt de nationale kulstofpriser med forskellige
benchmarks for kulstofomkostninger 26:
o

30 euro/ton CO2 - et historisk prisbenchmark i den lave ende. CO2-priser under
dette benchmark udløser ikke nogen meningsfuld reduktion.

o

60 euro/ton CO2 - et middelskøn for kulstofomkostningerne i 2020, men i den lave
ende for kulstofomkostningerne i 2030. En kulstofpris på 60 euro/ton CO2 i
2030'erne svarer til en langsom dekarbonisering.

o

120 euro/ton CO2 - et middelskøn for den kulstofpris, der er nødvendig i 2030 for
at dekarbonisere senest midt i århundredet. OECD bemærker, at 120 euro er
mere i tråd med de seneste skøn over de samlede sociale kulstofomkostninger.

30 EU-medlemsstaternes afgiftsniveauer for andre energianvendelser end

brændstoffer til vejtransport (jf. figur 4 og figur 5) ligger under 30 euro/ton CO2, som
er det niveau, hvor OECD's eksperter forventer, at reduktionstiltag begynder.

31 EU ETS er baseret på en langsigtet plan for gradvis sænkelse af loftet over de

samlede emissioner for ETS-sektorerne. Dette indebærer en forventning om en
prisstigning, som kan få virksomhederne til at handle tidligere. Prisen på EU ETSemissionskvoter har varieret væsentligt gennem tiden (jf. figur 7). Fra 2008 til 2020
faldt de ETS-omfattede CO2-emissioner med ca. 40 %, selv om EU ETS-prisen lå under
OECD's laveste benchmark27. EU ETS-prisen er steget siden da, og i slutningen af
november 2021 nåede prisen for en emissionskvote op over 70 euro.

26

OECD, Effective carbon rates 2021, maj 2021.

27

Baseret på data fra EEA.
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Figur 7 - Udviklingen i emissionskvoteprisen
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Kilde: Revisionsretten, baseret på Sandbag carbon price viewer og EU ETS data viewer.

Sektorer med behov for en højere kulstofpris

32 Der er forskel på, hvilken CO2-pris der kan reducere de fossile brændstoffers

konkurrencefordel, alt efter hvilken økonomisk sektor og teknologi man ser på (jf.
figur 8). Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI)
har beregnet, at break-even for kulstoffattig teknologi i cementindustrien ligger ved en
kulstofpris på 40-80 euro/ton CO2, mens break-even i stålindustrien ligger ved 5090 euro/ton CO228. Baseret på data fra Det Internationale Energiagentur skønner vi, at
det vil kræve en kulstofpris på over 70 euro/ton CO2 at fremme anvendelse af
bæredygtige flybrændstoffer og investering i forskning og udvikling af kulstoffattige
teknologier til luftfarten.

28

IDDRI, Decarbonising basic materials in Europe, oktober 2019.
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Figur 8 - Anslået break-even-pris på CO2 til udligning af fossile
brændstoffers konkurrencefordel i forhold til kulstoffattige teknologier

Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Cordis, Kommissionens websted og ICCT vedrørende
industriers emissionsintensitet; data fra IDDRI og egne beregninger baseret på data fra IEA, den
gennemsnitlige oliepris og den gennemsnitlige EUR/USD-vekselkurs i juni 2021 vedrørende break-evenprisen.

33 Beskatning er imidlertid ikke det eneste element i de nationale regeringers

værktøjskasse. Der findes allerede sektorspecifikke regler og bestemmelser i EU, f.eks.
luftkvalitetsstandarder og begrænsninger for køretøjers emissioner. Medlemsstaterne
har særlige politikker, der skal gøre dem mere miljøvenlige, eksempelvis Frankrigs
nylige forslag om forbud mod korte flyrejser, hvor der findes alternativer med
jernbane.
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Beskatningens sociale aspekter

34 Energibeskatning kan have stor betydning for husholdningerne og føre til

modstand mod energiafgifter. Kommissionen har konstateret, at der er stor forskel på,
hvor store beløb husholdningerne bruger på energi (herunder til opvarmning og
transport). I Luxembourg, Malta, Finland og Sverige bruger de fattigste husholdninger dvs. dem i den nederste decil af indkomstfordelingen - under 5 % af deres indkomst på
energi. I Tjekkiet og Slovakiet bruger de over 20 % af deres indkomst på energi 29.

35 Internationale organisationer30 har anbefalet, at man for at mindske risikoen for

modstand mod afgiftsreformer sikrer større gennemsigtighed om årsagerne til
afgiftsreformer samt om indtægternes anvendelse, nedsættelser af andre afgifter og
omfordelingsforanstaltninger (jf. også tekstboks 1). Undersøgelser31 har vist, at
øremærkning af indtægterne kan forbedre accepten af CO2-afgifter.

Tekstboks 1 - Modstand mod energiafgiftsreformer
Frankrig indførte i 2014 en CO2-afgift for at understøtte landets klimamål; der var
også udarbejdet en tidsplan for afgiftsforhøjelser. I 2018 eksploderede
energipriserne på baggrund af stigende internationale oliepriser, hvilket førte til
civile uroligheder i form af bevægelsen "de gule veste". Dette førte til, at
regeringen fastfrøs afgiften. I en rapport fra 2019 anbefalede Frankrigs
overordnede revisionsorgan, Cour des comptes32, en tilbagevenden til den
planlagte stigning i CO2-afgiften, understøttet af andre foranstaltninger såsom en
kompensation til de hårdest ramte husholdninger.

29

Kommissionens arbejdsdokument SWD(2020) 951 final, Energy prices and costs in Europe,
del 3/6, oktober 2020.

30

OECD, environment working papers nr. 168, Designing fossil fuel subsidy reforms in OECD
and G20 countries: A robust sequential approach methodology, oktober 2020; Centre for
Climate Change Economics and Policy and Grantham Research Institute on Climate Change
and the Environment, How to make carbon taxes more acceptable, december 2017, og
Kommissionens websted - konference om grøn beskatning.

31

Ibid.

32

Cour des comptes, Conseil des prélèvements obligatoires, La fiscalité environnementale au
défi de l'urgence climatique - Synthèse, september 2019.
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Energisubsidier
Typer af energisubsidier

36 Energisubsidier kan ydes på forskellige måder: som skattemæssige udgifter (f.eks.
afgiftskreditter og -rabatter), som indkomst- eller prisstøtte, som direkte overførsler
eller som finansiering af forskning og udvikling (jf. også punkt 04). Energisubsidier
hidrørende fra beskatningsforstaltninger - og derfor med indvirkning på det effektive
afgiftsniveau - udgjorde 39 % af de samlede energisubsidier i 2019: 68 milliarder euro
ud af i alt 176 milliarder euro (jf. figur 9).

Figur 9 - Energisubsidier fordelt på kategorier - 2019
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Kilde: Revisionsretten baseret på Study on energy subsidies and other government interventions in the
European Union - final report, oktober 2021.
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37 Kommissionen er ansvarlig for at godkende nogle subsidier (f.eks.

afgiftsfritagelser for biobrændstoffer 33). Dette gælder i forbindelse med selektive
foranstaltninger, der kan betragtes som statsstøtte, ikke er omfattet af den generelle
gruppefritagelsesforordning34 eller de minimis-reglerne 35 (under 200 000 euro over tre
år) og ikke hører under en støtteordning, som allerede er godkendt af Kommissionen.
Kommissionen har fastlagt retningslinjer for, hvornår den kan betragte energi- og
miljøstøtte som forenelig med traktaten. I juni 2021 udsendte Kommissionen et udkast
til retningslinjer for statsstøtte til klima-, energi- og miljøtiltag 36. Flere NGO'er udtrykte
bekymring vedrørende mulige huller i de nye bestemmelser om lukning af kulminer og
vedrørende risikoen for øget støtte til fossil gas37.

38 Rådet har tidligere vist, at det har beføjelse til at tilsidesætte Kommissionens
skønsbeføjelse og vedtage specifikke regler, som tillader medlemsstaterne at yde
statsstøtte, f.eks. i forbindelse med tiltag til at fremme lukning af kulminer38.

Subsidier til vedvarende energi

39 Energisubsidierne er steget gennem tiden, drevet af en stigning i subsidierne til
vedvarende energi, som er blevet 3,9 gange større i perioden 2008-2019 39 (jf.
figur 10).

33

Kommissionens websted - nyheder af 3. september 2021 om statsstøtte.

34

Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes
forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (EUT L 187 af
26.6.2014, s. 1).

35

Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af
artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimisstøtte (EUT L 352 af 24.12.2013, s. 1).

36

Meddelelse fra Kommissionen, Draft Guidelines on State aid for climate, environmental
protection and energy 2022.

37

De reviderede retningslinjer for statsstøtte til klima, energi og miljø, NGO-skrivelse om
fossile brændstoffer.

38

2010/787/EU:Rådets afgørelse af 10. december 2010 om statsstøtte til fremme af lukning
af miner, der ikke er konkurrencedygtige (EUT L 336 af 21.12.2010, s. 24).

39

Jf. Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government interventions on
investments, oktober 2020.
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Figur 10 - Energisubsidier fordelt på kategorier - 2008-2019
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Kilde: Revisionsretten baseret på Study on energy subsidies and other government interventions in the
European Union, oktober 2021.

40 Subsidier til vedvarende energi kan anvendes af medlemsstaterne til at

understøtte opfyldelsen af deres klimamål. Subsidierne kan ydes som finansiering af de
indledende investeringer, der er nødvendige for at muliggøre anvendelse af
vedvarende energi, men de kan også have form af prisgarantier, feed-in-tariffer og
afgiftsfritagelser.

41 Anvendelsen af vedvarende energi til elproduktion er steget i alle medlemsstater

gennem det seneste årti. Væksten i subsidierne til vedvarende energi har bidraget til
stigningen i andelen af vedvarende energikilder i EU, fra 12,6 % i 2008 til 19,7 % i 2019,
tæt på 20 %-målet 40 for 2020.

40

Data fra Eurostat, "Share of renewable energy in gross final energy consumption
(T2020_31)".
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Energieffektivitetssubsidier

42 Subsidier kan også anvendes til at fremme energieffektivitetsforbedringer.

Energieffektivitetssubsidierne er mere end fordoblet siden 200841, fra 7 milliarder euro
i 2008 til 15 milliarder euro i 2018. Omkring 9 % af de samlede energisubsidier i EU i
2018 gik til energieffektivitet, og den største modtager var husholdningerne.

43 Medlemsstaterne rapporterer årligt til Kommissionen om fremskridt hen imod de

nationale energieffektivitetsmål. I deres rapporter kvantificerer de effekten af de tiltag,
der skal sikre energibesparelser. Kommissionen anslår i sin evaluering af disse
rapporter, at subsidier i form af skattemæssige incitamenter og finansieringsordninger
bidrager med omkring 20 % af de samlede energibesparelser, som medlemsstaterne
angiver 42.

Subsidier til fossile brændstoffer

44 Subsidier til fossile brændstoffer kan ydes som afgiftsfritagelser eller

-nedsættelser, som budgetoverførsler, som indkomst- og prisstøtte eller som
underprissætning af produkter. De er forbundet med væsentlige risici43:
o

De kan undergrave effektiviteten af CO2-prissignaler og dermed hindre
energiomstillingen.

o

De kan bidrage til at skade folkesundheden, idet de begunstiger den største kilde
til luftforurening.

o

De kan øge risikoen for at "fastlåse" CO2-intensive investeringer og for at
investere i aktiver, som skal nedlukkes, før de er udtjent.

41

Jf. Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government interventions on
investments, oktober 2020.

42

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, 2020-vurdering af
medlemsstaternes fremskridt hen imod gennemførelsen af direktiv 2012/27/EU om
energieffektivitet og hen imod implementeringen af næsten energineutrale bygninger og
omkostningsoptimale mindstekrav til energimæssig ydeevne i EU i overensstemmelse med
direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne, COM(2020) 954 final, oktober
2020.

43

ODI, Fossil fuel subsidies in draft EU National Energy and Climate Plans, september 2019.
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o

De kan forvride markedet, idet de gør ren energi og energieffektive teknologier
relativt dyrere.

45 En nylig undersøgelse vedrørende energisubsidier, som blev foretaget for

Kommissionen44, viste, at EU-medlemsstaternes subsidier til fossile brændstoffer i
perioden 2008-2019 lå forholdsvist stabilt på omkring 55-58 milliarder euro årligt.
Medlemsstaterne ydede to tredjedele af disse subsidier (35 milliarder euro i 2018) som
afgiftsfritagelser eller -nedsættelser, mens den sidste tredjedel (8,5 milliarder euro)
havde form af feed-in-tariffer, feed-in-præmier, forpligtelser med hensyn til
vedvarende energi og ordninger for prisstøtte til producenter for produktion af el i
kraftvarmeværker med fossile brændstoffer 45.

46 Alle sektorer modtager subsidier til fossile brændstoffer (jf. figur 11). I absolutte

tal modtager energiindustrien både mest i energisubsidier og mest i subsidier til fossile
brændstoffer. Subsidierne til fossile brændstoffer udgør størstedelen af
energisubsidierne i tre sektorer: industri, transport og landbrug.

44

Study on energy subsidies and other government interventions in the European Union,
oktober 2021.

45

Jf. Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government interventions on
investments, oktober 2020.
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Figur 11 - Energisubsidier og subsidier til fossile brændstoffer fordelt på
sektorer - 2019
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Kilde: Revisionsretten baseret på Study on energy subsidies and other government interventions in the
European Union, oktober 2021.

47 Vi har i vores særberetning om EU ETS46 bemærket, at de medlemsstater, der kan

tildele gratis ETS-kvoter til elproduktionssektoren, har reduceret den relaterede
kulstofintensitet mindre end de medlemsstater, der ikke kan. De gratis ETS-kvoter,
som primært dækker drivhusgasemissioner fra brug af fossile brændstoffer og dermed
kan betragtes som subsidier til fossile brændstoffer, har således forsinket indførelsen
af kulstoffattige teknologier.

48 Forvaltningsforordningen stiller krav om, at medlemsstaterne i deres nationale

energi- og klimaplaner indberetter deres nationale mål for udfasning af
energisubsidier, navnlig til fossile brændstoffer, og deres fremskridt hen imod
udfasningen. Den europæiske klimalov giver Kommissionen beføjelse til at fastsætte
ensartede rapporteringsformater for udfasningen af energisubsidier, navnlig subsidier
til fossile brændstoffer. Kommissionen oplyste os om, at rapporteringsordningerne vil
blive fastsat i en gennemførelsesretsakt i 2022.

46

Revisionsrettens særberetning nr. 18/2020 "EU's emissionshandelssystem: Tildelingen af
gratis kvoter bør målrettes bedre", september 2020.
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49 Kommissionen konkluderer i sin vurdering af de nationale energi- og

klimaplaner 47, at subsidier til fossile brændstoffer fortsat udgør en alvorlig hindring for
en omkostningseffektiv energi- og klimaomstilling og for et velfungerende indre
marked. Tre medlemsstater (Danmark, Italien og Portugal) har foretaget en
omfattende statusopgørelse over subsidier til fossile brændstoffer, 12 har oplyst, at de
arbejder med planer for udfasning af dem, og seks har angivet en tidsplan for
udfasning. I rapporten om status over energiunionen 202148 gentog Kommissionen, at
subsidier til fossile brændstoffer bør bringes til ophør.

50 Internationale organisationer peger jævnligt på den rolle, som subsidier til fossile

brændstoffer spiller. Det Internationale Energiagentur har i sine energipolitiske
analyser (2016-2021) anbefalet, at subsidier til fossile brændstoffer afskaffes 49, og at
incitamenter og prissignaler bringes i overensstemmelse med klimamålene 50. OECD
har i sine analyser af miljøindsatsen 51 og af nationale økonomier52 opfordret til
reduktion af subsidierne til fossile brændstoffer og til sammenkædning af forurening
og beskatning.

51 I vores beretning fra 2020 om EU ETS53 anbefalede vi, at de gratis kvoters rolle

undersøges på ny, og at de målrettes bedre. Kommissionen accepterede denne
anbefaling og meddelte os, at den følger op på den. Vi bemærker, at handling på dette
område også vil bidrage til at reducere subsidierne til fossile brændstoffer.

47

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, Vurdering af de nationale energi- og klimaplaner i
hele EU - Fremme af den grønne omstilling og økonomisk genopretning gennem integreret
energi- og klimaplanlægning, COM(2020) 564 final, september 2020.

48

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og
Sociale Udvalg og Regionsudvalget, Status over energiunionen 2021 - Bidrag til den
europæiske grønne pagt og genopretningen af EU, COM(2021) 950 final, oktober 2021.

49

F.eks. Belgien (2016), Tyskland (2020) og Polen (2016).

50

F.eks. Østrig (2020), Slovakiet (2016), Finland (2018) og EU (2020).

51

Tjekkiet, Ungarn.

52

Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Grækenland, Spanien, Nederlandene, Polen, Portugal og
Slovakiet.

53

Revisionsrettens særberetning nr. 18/2020 "EU's emissionshandelssystem: Tildelingen af
gratis kvoter bør målrettes bedre", september 2020.
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Sammenligning af subsidier til fossile brændstoffer og subsidier
til vedvarende energi
15 medlemsstater bruger mere på subsidier til fossile brændstoffer end
på subsidier til vedvarende energi

52 Vi sammenlignede subsidierne til fossile brændstoffer og subsidierne til

vedvarende energi (jf. figur 12). I EU som helhed er subsidierne til vedvarende energi
størst. De aggregerede data dækker imidlertid over væsentlige forskelle mellem
medlemsstaterne. 15 medlemsstater bruger mere på subsidier til fossile brændstoffer
end på subsidier til vedvarende energi. Medlemsstater, som bruger mere end EUgennemsnittet på subsidier til fossile brændstoffer, bruger generelt mere på subsidier
til fossile brændstoffer end på subsidier til vedvarende energi.
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Figur 12 - Subsidier til fossile brændstoffer og subsidier til vedvarende
energi
Subsidier til fossile brændstoffer/BNP (%)

Subsidier til vedvarende energi/BNP (%)
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Tyskland
Tjekkiet

1,0 %
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0,0 %

0,5 %

1,0 %

Subsidier til fossile brændstoffer (SFB)

Subsidier til vedvarende energi (SVV)

Overskud af SFB i forhold til SVV

Overskud af SVV i forhold til SFB

Kilde: Revisionsretten baseret på Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government
interventions on investments, oktober 2020.
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Medlemsstater med mangelfulde fremskridt hen imod målene for vedvarende energi
tildeler færre midler til vedvarende energi

53 Vi så på de syv medlemsstater, som i 2018 og 2019 var mere end to procentpoint
bagud i forhold til deres 2020-mål for vedvarende energi 54. Vi noterer os, at
subsidierne til vedvarende energi som andel af BNP i alle disse medlemsstater ligger
under EU-gennemsnittet (jf. figur 13).

Figur 13 - Afstanden til målet for vedvarende energi og niveauet af
subsidier til vedvarende energi
Medlemsstater mere end to procentpoint bagud i
forhold til deres mål for vedvarende energi i 2019
Afstand til målet for vedvarende energi

Subsidier til vedvarende energi/BNP

2,84 procentpoint

Polen

3,03 procentpoint

Slovenien

3,08 procentpoint

Belgien

0,21 %

0,15 %

0,33 %

3,95 procentpoint

Luxembourg

0,10 %

4,02 procentpoint

Irland

0,09 %

5,23 procentpoint

5,78 procentpoint

Nederlandene
Frankrig

EU-27: 0,27 procentpoint

0,21 %

0,22 %

EU-27: 0,53 %

Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Eurostat, "Share of renewable energy in gross final energy
consumption (T2020_31)", og Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government
interventions on investments, oktober 2020.

54

Defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11. december 2018
om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (EUT L 328 af 21.12.2018,
s. 82).
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Energibeskatningsdirektivet fastsættelse af nedre grænser for
energibeskatningen
Det nuværende energibeskatningsdirektiv
Energibeskatningsdirektivet skal primært understøtte det indre marked

54 Det vigtigste sigte med energibeskatningsdirektivet fra 2003 er at sikre et

velfungerende indre marked. Direktivet fastsætter minimumsafgiftssatser for
energiprodukter og elektricitet med henblik på at harmonisere medlemsstaternes
lovgivning og undgå forvridninger af det indre marked. Det understøtter også andre
politikker, f.eks. vedrørende miljøbeskyttelse, EU-økonomiens konkurrenceevne og
den sociale dimension. Siden direktivet trådte i kraft, er der sket en betydelig udvikling
i EU med bl.a. højere klimaambitioner, teknologiske fremskridt og lovgivningsmæssige
ajourføringer. Ændringerne af direktivet siden 2003 har kun afspejlet formelle
ændringer via Rådets gennemførelsesafgørelser, såsom revisionen af den kombinerede
nomenklatur, der anvendes til at definere energiprodukter med henblik på beskatning.

55 Mange af de brugere, som er omfattet af energibeskatningsdirektivet, kan nyde
godt af differentierede afgiftssatser, lempelser eller fritagelser, som vedtages af
medlemsstaterne. Figur 14 giver eksempler på sådanne fleksible muligheder i
energibeskatningsdirektivet.

35

Figur 14 - Energibeskatningsdirektivets rammer
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Kilde: Revisionsretten, baseret på energibeskatningsdirektivet.

56 Kommissionen konkluderede i sin evaluering af energibeskatningsdirektivet 55, at

det ikke understøtter anvendelsen af kulstoffattige alternativer, at det underprissætter
visse kulstofintensive brændstoffer, og at det ikke fastsætter klare retlige
bestemmelser vedrørende visse nye energiprodukter, herunder alternative
brændstoffer, e-brændstoffer, syntetiske brændstoffer, biomethan og vedvarende
brændstoffer af ikkebiologisk oprindelse. Desuden har de minimumsafgiftssatser, der
er fastsat i direktivet, ikke længere deres oprindelige konvergensskabende rolle.
Minimumsafgiftssatserne blev indført for at mindske forskellene mellem de nationale
energibeskatningsniveauer. Gennem tiden har de fleste medlemsstater forhøjet
afgiftssatserne, så de nu ligger betydeligt over energibeskatningsdirektivets
minimumssatser. Denne situation kan føre til forvridninger på det indre marked.

55

Kommissionens arbejdsdokument, "Evaluation of the Council Directive 2003/96/EC of
27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy
products and electricity", SWD(2019) 329 final.
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Minimumsniveauer for energibeskatning fremmer ikke anvendelse af
renere energikilder

57 Figur 15 viser Kommissionens beregning af CO2-afgiftsækvivalenter for

minimumsafgiftssatserne. Det fremgår, at minimumsafgiftssatsen for den mest
forurenende energikilde, kul til erhvervsmæssigt forbrug, er blandt de laveste.
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Figur 15 - Minimumsafgifter på udvalgte energiprodukter
Ækvivalent afgiftssats i euro/MWh
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Bemærk: CO2-afgiftsækvivalenterne for elektricitet er baseret på EU's gennemsnitlige
drivhusgasemissionsintensitet ved elproduktion, som afhænger af den energikilde, der er anvendt til at
producere elektriciteten. CO2-emissionerne varierer fra ca. 1 ton CO2/MWh for el fra kulfyrede anlæg til
nul for el fra vedvarende kilder såsom sol- og vindkraft eller fra kernekraftværker.
Kilde: Revisionsretten, baseret på Kommissionens evaluering af energibeskatningsdirektivet.
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58 Det nuværende energibeskatningsdirektiv giver medlemsstaterne mulighed for

delvis eller fuldt ud at fritage vedvarende energikilder såsom biobrændstoffer for
energibeskatning og fuldt ud at fritage elektricitet fra vedvarende energi for
beskatning. Kommissionen har bemærket56, at denne fleksibilitet ikke generelt sikrer
lavere effektive afgiftsniveauer for vedvarende energi end for visse fossile
brændstoffer.

Fit for 55-pakkens lovgivningsforslag om energibeskatning
Kommissionen har foreslået nye afgiftssatser baseret på energiindhold

59 Kommissionen har i sit forslag til energibeskatningsdirektiv foreslået en ny
afgiftsstruktur (jf. figur 16).

56

Jf. fodnote 55.
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Figur 16 - Foreslåede energiafgiftssatser (ikke indekserede)
Brændstoffer og elektricitet til landbrug,
byggeri, stationære motorer, opvarmning
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Traditionelle fossile brændstoffer (benzin, gasolie, petroleum, kul), ikkebæredygtige
biobrændstoffer, flydende biobrændsler og andre faste produkter (brænde, trækul)
Petroleum til luftfart
LPG, naturgas, ikkebæredygtig biogas, ikkevedvarende brændstoffer af ikkebiologisk
oprindelse
Bæredygtige biobrændstoffer, biogas og flydende biobrændsler baseret på fødevare- og
foderafgrøder
Bæredygtige, men ikke avancerede biobrændstoffer, biogas, flydende biobrændsler og
andre faste produkter (brænde, trækul)
Kulstoffattige brændstoffer
Elektricitet, avancerede biobrændstoffer og vedvarende brændstoffer af ikkebiologisk
oprindelse
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Europa-Kommissionens Forslag til Rådets direktiv om
omstrukturering af EU-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet,
COM/2021/563 final, juli 2021.

60 De foreslåede ændringer omfatter:
o

Indførelse af nye afgiftssatser baseret på energiindhold og miljø- og
klimapræstationer:
o

med en overgang fra mængdebaseret til energiindholdsbaseret beskatning
(euro/GJ)

o

med rangordning af og fastsættelse af minimumsafgiftssatser for de
forskellige energiprodukter i efter deres miljøpræstationer

40
o

o

o

o

med forhøjelse af minimumsafgiftssatserne for motorbrændstof og brændsel
til opvarmning og nedsættelse af minimumsafgiftssatsen for el til
ikkeerhvervsmæssigt forbrug (jf. figur 17).

Afskaffelse af den gunstige behandling af visse sektorer eller brændstoffer og
udvidelse af energibeskatningsdirektivets anvendelsesområde:
o

med fjernelse af begunstigelsen af diesel i forhold til benzin

o

med fjernelse af afgiftsfritagelsen for petroleum til passagerlufttransport og
svær olie til søtransport ved rejser inden for EU

o

med fjernelse af medlemsstaternes mulighed for fuldt ud at fritage
energiforbrug i energiintensive virksomheder og energiintensivt landbrug for
beskatning eller sænke beskatningen heraf til under minimumssatserne

o

med udvidelse af direktivets anvendelsesområde til at omfatte tørv, brænde,
trækul og alternative brændstoffer (såsom brint)

o

med angivelse af forskellige minimumssatser for energibeskatning af de
forskellige kategorier af biobrændstoffer

o

med fjernelse af sondringen mellem erhvervsmæssigt og
ikkeerhvervsmæssigt forbrug.

Overgangsbestemmelser:
o

med gradvis forhøjelse af energiafgifterne på visse brændstoffer og forbrug
over en 10-årig overgangsperiode fra 2023 til 2033 for at lette overgangen
fra den nuværende fulde fritagelse. Overgangsperioden gælder navnlig for
husholdninger og luftfartssektoren

o

med indeksregulering af minimumsafgiftssatserne efter inflationen.

Bevarelse af medlemsstaternes mulighed for at anvende fritagelser og lempelser
af sociale hensyn eller af miljøbeskyttelseshensyn.
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Figur 17 - Ændringer i energiafgifterne fra de nuværende
minimumssatser til de foreslåede minimumssatser i 2033 (ikke
inflationsindekserede)
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Bemærk: Omregningsfaktorerne anvendt til omregning af volumen er baseret på Kommissionens
konsekvensanalyse.
Kilde: Revisionsretten baseret på Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om omstrukturering
af EU-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, COM(2021) 563 final, juli 2021,
og dens konsekvensanalyse.
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Kommissionens supplerende forslag vedrørende klima og energi

61 Fit for 55-pakken omfatter også:
o

et forslag om ændring af EU ETS, herunder inkludering af søtransport i EU ETS og
sænkelse af kvoteloftet

o

indførelse af et særskilt emissionshandelssystem for brændsel, der anvendes til
forbrænding i vejtransportsektoren og bygningssektoren

o

en social klimafond - finansiering øremærket til borgere, som ønsker at investere i
energieffektivitet, nye opvarmnings- og kølingssystemer og renere mobilitet

o

en CO2-grænseudligningsmekanisme (CBAM). Ifølge de foreslåede regler skal
importører af varer betale for CBAM-certifikater svarende til de
drivhusgasemissioner, der er indlejret i varerne. Der foreslås en rabat for
emissioner, som er omfattet af oprindelseslandets mekanisme for prissætning af
drivhusgasemissioner. Kommissionen foreslår, at CBAM indføres gradvis,
efterhånden som de gratis kvoter under EU ETS udfases

o

ReFuelEU Aviation - en forordning med krav om en større andel af bæredygtige
flybrændstoffer i de jetbrændstoffer, der tages om bord i EU's lufthavne

o

FuelEU Maritime - en forordning, som sigter mod at stimulere anvendelsen af
bæredygtige brændstoffer til søtransport og nulemissionsteknologier ved at
fastsætte en maksimumsgrænse for drivhusgasintensiteten i den energi, der
anvendes af skibe, som anløber europæiske havne

o

ajourføringer af energieffektivitetsdirektivet og direktivet om vedvarende energi.
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Afsluttende bemærkninger
62 Kommissionen har identificeret energibeskatning som en central drivkraft for
energibesparelser. Medlemsstaterne bemærker i deres nationale energi- og
klimaplaner, at beskatning vil bidrage væsentligt til opnåelsen af fremtidige
energibesparelser.

63 Afgiftsniveauerne varierer meget fra sektor til sektor og fra energibærer til

energibærer. Under det nuværende energibeskatningsdirektiv kan mere forurenende
energikilder være skattemæssigt begunstiget i forhold til kulstofeffektive energikilder.

64 Et flertal af medlemsstaterne har brændstofafgifter, som er væsentlig højere end

minimumsniveauerne i energibeskatningsdirektivet, men adskillige medlemsstater
holder deres afgifter tæt på minimum. Denne situation kan føre til forvridninger på det
indre marked.

65 EU's emissionshandelssystem og de nationale CO2-afgifter supplerer EU's

energibeskatningsrammer. Tildelingen af gratis emissionshandelskvoter betyder
imidlertid, at nogle markedsaktører ikke betaler for en del af deres CO2-emissioner.
Dette vil fortsat være tilfældet i dette årti.

66 Subsidier til fossile brændstoffer udgør en hindring for opfyldelse af klimamål, da

de modvirker omstillingen til grøn energi. Medlemsstaternes samlede subsidier til
fossile brændstoffer beløber sig til over 55 milliarder euro årligt. Subsidierne har været
relativt stabile gennem det sidste årti trods opfordringer til at udfase dem. Nogle
medlemsstater bruger mere på subsidier til fossile brændstoffer end på subsidier til
vedvarende energi.

67 Som del af Fit for 55-lovgivningspakken udsendte Kommissionen i juli 2021 et

forslag om revision af energibeskatningsdirektivet. Forslaget sigter mod at adressere
svaghederne i den nuværende energibeskatningslovgivning og navnlig skabe bedre
overensstemmelse mellem beskatningsniveauet og energibærernes energiindhold og
miljøpræstationer. Det giver fortsat medlemsstaterne mulighed for at reducere
energiafgiftssatserne for visse sektorer på grundlag af forhold vedrørende miljø,
energieffektivitet og energifattigdom.
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68 Lovgivningspakken omfatter også et forslag om at udvide

emissionshandelssystemet til at omfatte søtransport og indfører et særskilt
emissionshandelssystem for vejtransport og bygninger. Det foreslås, at den gradvise
udfasning af gratis kvoter, som skaber en risiko for kulstoflækage, ledsages af en
gradvis indfasning af en CO2-grænseudligningsmekanisme.

69 Samlet set vil disse forslag sikre en bredere beskatning af energiforbrug og
prissætning af drivhusgasemissioner end den nuværende lovgivning.

70 En af udfordringerne for EU's politiske beslutningstagere er at finde måder,

hvorpå EU's energibeskatning kan bringes i overensstemmelse med målene for
klimapolitikken. Lave kulstofpriser og lave energiafgifter på fossile brændstoffer øger
de relative omkostninger for kulstoffattige teknologier og forsinker omstillingen til
grøn energi. Som vi tidligere har bemærket, har gratis kvoter til elproduktion i visse
medlemsstater forsinket indførelsen af grønne teknologier.

71 Skattepolitikken er ikke det eneste instrument, der påvirker energiforbruget, og

udfordringen består i at finde den rette blanding af reguleringsmæssige og finansielle
foranstaltninger. Målrettede subsidier og veldefinerede reguleringsmæssige
standarder kan anvendes til at supplere og styrke den skattemæssige støtte til
grønnere energi og energibesparelser.

72 Omvendt hindrer subsidier til fossile brændstoffer energiomstillingen eller gør

den dyrere. Det vil indebære en udfordrende social og økonomisk omstilling at udfase
disse subsidier senest i 2025, hvilket EU og medlemsstaterne har forpligtet sig til.

73 De forskellige initiativer kan få store sociale konsekvenser, som kan indvirke

negativt på omstillingen til en grønnere økonomi, hvis de ikke adresseres. Hvis nogle
grupper eller sektorer føler sig uretfærdigt behandlet, kan det føre til modstand mod
fremskridt på dette område.

74 Disse udfordringer skal håndteres inden for den institutionelle kontekst, som
kræver enstemmighed i beskatningsspørgsmål.
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Vedtaget af Afdeling I, der ledes af Samo Jereb, medlem af Revisionsretten, i
Luxembourg den 15. december 2021.
På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner Lehne
Formand
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Glossar
Biobenzin: Et flydende biobrændstof, som kan blandes med eller erstatte konventionel
benzin.
Biobrændstof: Et brændstof produceret af tørt organisk materiale eller brændbare
planteolier.
Biodiesel: Et flydende biobrændstof, som kan blandes med eller erstatte
gasolie/dieselolie af fossil oprindelse.
Dekarbonisering: Overgang til et økonomisk system med reducerede emissioner af
kuldioxid (CO2) og andre drivhusgasser.
Drivhusgasser: Gasser i atmosfæren - f.eks. kuldioxid og methan - der ved at absorbere
og frigive stråling fastholder varme og dermed opvarmer jordens overflade ved den
såkaldte "drivhuseffekt".
Emissionshandelssystem: Et system til opfyldelse af mål for reduktion af
drivhusgasemissioner i visse sektorer, med hvilket der sættes et loft for den samlede
emissionsmængde, og gennem hvilket kvoter i form af emissionstilladelser kan købes
og sælges af virksomheder eller andre enheder, der deltager i systemet.
Endeligt energiforbrug: Den samlede energi, der forbruges af slutbrugere såsom
husholdninger, industri og landbrug - eksklusive den energi, der forbruges af
energisektoren selv.
Feed-in-præmie: Et politisk instrument, hvor der betales en præmie oven i
markedsprisen til producenter af elektricitet.
Feed-in-takst: En politisk mekanisme, hvor producenter i en længere periode får en
fast pris for hver energienhed, der leveres til nettet.
Fit for 55: En EU-lovgivningspakke, der sigter mod opfyldelse af klimamålene, navnlig
ved at reducere EU's drivhusgasemissioner med mindst 55 % senest i 2030.
Kulstofindhold: Det indhold af CO2 og andre drivhusgasser med en CO2-ækvivalent
effekt, som frigøres ved forbrænding eller oxidation af et fossilt brændstof, eller som
er forbundet med forbrænding eller oxidation af et fossilt brændstof, der bruges til at
producere elektricitet.
Kulstoflækage: En stigning i drivhusgasemissionerne som følge af, at produktion flyttes
fra et land med strenge emissionskrav til et land, hvor reglerne er mindre strenge.
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Primærenergiforbrug: Den samlede energiefterspørgsel, inklusive energisektorens
eget forbrug, tab under transformation og distribution af energi og det endelige
energiforbrug, men eksklusive anvendelse af energibærere til ikkeenergimæssige
formål (f.eks. anvendelse af mineralolie til produktion af plastic).
Statsstøtte: Direkte eller indirekte statslig støtte til en virksomhed eller organisation,
som giver denne en fordel i forhold til dens konkurrenter.
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Akronymer og forkortelser
ETS: Emissionshandelssystem
GJ: Gigajoule
IDDRI: Institut du Développement Durable et des Relations Internationales - et
nonprofitforskningscenter i Paris
IEA: Det Internationale Energiagentur
IMF: Den Internationale Valutafond
kWh: Kilowatttime
MWh: Megawatttime = 3,60 GJ
NGO: Ikkestatslig organisation
OECD: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling
SDG: Verdensmål for bæredygtig udvikling
toe: ton olieækvivalent = 41,8 GJ
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Holdet bag
Denne beretning blev vedtaget af Afdeling I - Bæredygtig brug af naturressourcer, der
ledes af Samo Jereb, medlem af Revisionsretten. Arbejdet blev ledet af Viorel Ștefan,
medlem af Revisionsretten, med støtte fra kabinetschef Roxana Bănica, attaché
Olivier Prigent, ledende administrator Emmanuel Rauch, opgaveansvarlig Lucia Roşca
og revisorerne Josef Edelmann og Anna Zalega. Marika Meisenzahl ydede grafisk
støtte.
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I denne analyse vurderes det, hvordan
energiafgifter, CO2-prissætning og
energisubsidier passer sammen med EU’s
klimamål. Energibeskatning kan understøtte
klimaindsatsen, men de nuværende
beskatningsniveauer afspejler ikke de forskellige
energikilders forurening. Subsidierne til
vedvarende energiformer er næsten firedoblet
i perioden 2008-2019, mens subsidierne til
fossile brændstoffer er forblevet stabile.
15 medlemsstater bruger mere på subsidier
til fossile brændstoffer end på subsidier til
vedvarende energi. Kommissionen udsendte
medio 2021 et forslag om at revidere
energibeskatningsdirektivet. Vores analyse
opridser de politiske beslutningstageres
udfordringer med hensyn til opdatering
af politikken for energibeskatning og
energisubsidier: at sikre en konsekvent
energibeskatning på tværs af sektorer og
energibærere samt at reducere subsidierne til
fossile brændstoffer og afstemme klimamålene
med de sociale behov.
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