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Høringssvar til forslag fra EU-kommissionen om revision af EU´s Energibeskatningsdirektiv  

 

EU-Kommissionen fremlagde den 15. april 2011 sit endelige forslag til en revision af EU's Energi-

beskatningsdirektiv. Landbrug & Fødevarer har den 6. maj 2011 modtaget ovennævnte i høring, jf. 

j.nr. 2011-231-0042. Vi har følgende kommentarer: 

 

Landbrug & Fødevarer er generelt positive overfor den del af revisionen af Direktivet, der indebærer 

en ændring af Direktivets struktur, således at der fastsættes minimumssatser for henholdsvis energi 

og CO2-emissioner. Opsplitningen af beskatningen til de to komponenter er helt i tråd med det 

danske afgiftssystem. Set fra et dansk konkurrenceevneperspektiv er det således et skridt fremad, 

da afgiftsniveauerne med revisionen må forventes at tilnærme sig hinanden mere. 

 

Stigende energiafgifter på erhvervsvirksomheders energiforbrug bidrager til en yderligere forringel-

se af erhvervslivets konkurrenceevne i forhold til vore konkurrentlande i EU. I forvejen er de politisk 

fastsatte omkostninger (energiafgifter, CO2-afgifter, PSO og politisk bestemte tariffer) på danske 

erhvervsvirksomheders energiregning høje i forhold til vore konkurrenter i andre EU-lande. I værste 

fald fører denne konkurrenceforringelse til udflytning af dansk produktion og hermed tab af arbejds-

pladser og indtægter til samfundsøkonomien. I den forbindelse skal Landbrug & Fødevarer henvise 

til rapporten ”En analyse af de politisk fastsatte omkostninger på energiregningen”, som analysefir-

met Pöyry i august 2010 udarbejdede for Landbrug & Fødevarer. I rapporten dokumenteres det 

klart, at de politisk fastsatte omkostninger på vore fødevarevirksomheders energiregning er væ-

sentligt over det vore konkurrenter i en række udvalgte, men meget sammenlignelige EU-lande har. 

Rapporten er tidligere fremsendt til Skatteministeriet. 

 

En reform af det danske afgiftssystem trænger sig derfor kraftigt på, men samtidig er der også be-

hov for at sænke afgiftsniveauet i Danmark, så det er konkurrencedygtigt med andre lande. 

 

Det er helt afgørende, at EUs energibeskatningsdirektiv medvirker til, at der ikke sker konkurrence-

forvridninger på energiområdet mellem virksomheder i medlemslandene. Markederne for el, olie og 

naturgas er liberaliseret i EU, og energibeskatningsdirektivet må ikke medvirke til, at markedsme-

kanismerne underminimeres af politiske omkostninger på energiregningen, der afviger markant fra 

land til land. Målet med energibeskatningen i EU må derfor være en fuld harmonisering og en ens-

artet håndhævelse af reglerne i de enkelte lande. Ellers kan vi risikerer, at Energibeskatningsdirek-

tivet medvirker til at hæmme væksten og beskæftigelsen i de enkelte lande. Harmoniseringen vil 

også være i tråd med ideerne med EUs indre marked.  
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Det er vigtigt, at Energibeskatningsdirektivet ikke favoriserer bestemte energiteknologier og energi-

produktioner. Fx en energiproduktion på baggrund af kul, som er tilfældet i dag. Dette bør selvsagt 

ikke udelukke muligheden, for at de enkelte EU-medlemslande kan fremme bestemte vedvarende 

energiteknologier, der passer til de ressourcer og kompetencer, der findes i de enkelte lande.  

 

Principielt er det en god idé, at Energibeskatningsdirektivet skal medvirke til at fremme energieffek-

tiviteten i EU. Øget energieffektivitet har positive effekter i forhold til klimaet og kan give virksomhe-

derne besparelser i forhold til indkøb af energi. Imidlertid er det i relation til dette vigtigt at være 

opmærksom på, at EU-landene er meget forskellige med hensyn til, hvor langt de er kommet med 

energispareindsatsen. Danmark er et af de lande, der har den højeste energieffektivitet, og det er 

derfor vigtigt, at de muligheder der i direktivforslaget lægges op til med hensyn til at anvende redu-

cerede afgiftssatser (skal ligge over minimumssatserne) for at fremme øget energieffektivitet, fx 

gennem brancheaftaler, tilpasses det aktuelle niveau for energieffektiviteten i det enkelte land.  

 

Landbruget 

Landbrug & Fødevarer er dog særlig opmærksom på eventuelle negative konsekvenser for land-

bruget: 

 

 I direktivet lægges op til en ændring af muligheden for særordninger for jordbrug. Det er vanske-

ligt at afgøre, hvad konsekvenserne heraf vil være, da implementeringen både afhænger af 

Kommissionens kommende analyse af sektorens carbon leakage-risiko og nationale ordninger, 

der kan træde i stedet for afgiftssatserne. Landbrug & Fødevarer finder det helt afgørende, at 

den nuværende mulighed for særordning for landbruget og dens virksomheder opretholdes, og 

tager derfor forbehold for at måtte komme med yderligere bemærkninger til direktivforslaget, når 

resultaterne af denne analyse foreligger. Landbrug & Fødevarer forventer, at den danske rege-

ring arbejder for dette. 

 

 Desuden lægges der op til en obligatorisk CO2-afgift på ca. 16 øre/liter for så vidt angår land-

brugsdiesel. Landbrug & Fødevarer er stærkt imod nye obligatoriske afgifter for landbruget og 

understreger, at det er væsentligt, at der efter Kommissionens forslag ikke vil ske ændringer i 

fradragsretten af afgifterne for landbrugsvirksomhederne mv., således at forslaget ikke vil på-

lægge landbruget yderligere udgifter og dermed påvirke landbrugsvirksomhedernes konkurren-

ceevne. 

 

 Direktivets krav om at fjerne konkurrenceforvridningen mellem diesel og benzin betyder, at Dan-

mark enten skal hæve afgiften på diesel eller nedsætte afgiften på benzin. Fødevareerhvervet er 

afhængigt af muligheden for effektiv og omkostningseffektiv transport. Det er særdeles vigtigt, at 

Danmark på dette punkt er konkurrencedygtigt med udlandet, også lande uden for EU. Det er 

derfor skadeligt for vækstmulighederne i den europæiske landbrugs- og fødevaresektor, hvis af-

gifterne på diesel hæves. 

 

Generelle kommentarer til direktivforslaget 

I Kommissionens analyser regnes på to modeller, hvor det i den ene forudsættes, at alle lande syn-

kront hæver med de foreslåede nye niveauer. Dette scenarie bør ikke være en mulighed – Dan-

mark kan ikke lægge 20 EUR/t CO2 oven i de eksisterende afgifter. Landbrug & Fødevarer finder 

en sådan hævning af afgiftsniveauet helt uacceptabel og anbefaler, at Regeringen arbejder imod 

den foreslåede hævning af afgiftsniveauet. 
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I direktivets forslag anføres, at minimumssatserne for CO2-relateret beskatning bør fastsættes på 

baggrund af de nationale mål for medlemsstaterne. Det virker ikke helt klart, hvordan dette skal for-

stås, og det strider vel principielt med harmoniseringstanken. 

 

I Kommissionens konsekvensanalyser antages det i alle scenarier, at medlemsstaterne anvender 

det øgede provenu til at sænke generelle arbejdsgiveromkostninger, dvs. forslaget er provenu-

neutralt. Dette er en central præmis for, at den samlede konsekvens bliver positiv for vækst og be-

skæftigelse i EU.  

 

Energiintensive industrier 

Direktivforslaget indebærer, som det gældende direktiv, en mulighed for, at energiintensive indu-

strier kan få særligt lempelige vilkår, såfremt minimumssatserne overholdes i gennemsnit for alle 

virksomheder. Landbrug & Fødevarer bakker op om, at der fortsat vil være mulighed for at indføre 

gunstigere vilkår for erhvervsmæssige enheder, 

 

Carbon leakage-udsatte sektorer 

Direktivet lægger op til, at virksomheder i sektorer udsat for carbon leakage – jf. reglerne under 

ETS – fritages for CO2-afgift. Dette vil have betydning for mindre virksomheder uden for kvotehan-

delssystemet, men inden for nævnte sektorer. Landbrug & Fødevarer bakker op om dette, da im-

plementeringen af direktivet vil give kontante besparelser for f.eks. de danske kartoffelmelsfabrik-

ker. 

 

Det er vigtigt, at reglerne ikke medfører skævvridninger mellem danske virksomheder inden for - og 

uden for carbon leakage-listen. Det skyldes også, at vi i dag har en problematik, hvor vores med-

lemmer i f.eks. slagterisektoren ikke er optaget på carbon leakage-listen på trods af en meget stor 

eksport til lande uden for EU27 (den europæiske svineslagterisektor som helhed eksporterer min-

dre til tredjelande). 

 

I fald Danmark og/eller de nærmeste EU-konkurrentlande vælger at ekskludere mindre produkti-

onsenheder fra ETS-systemet, vil reglerne for carbon leakage-udsatte virksomheder uden for ETS 

blive endnu vigtige. Denne overvejelse pågår i øjeblikket (i Danmark i Energistyrelsen). 

 

Landbrug & Fødevarer finder det dog vanskeligt at vurdere de samlede konsekvenser af forslaget, 

før Kommissionens analyse af landbruget foreligger. Dette vil have stor betydning for konsekven-

serne for vores medlemmer. Landbrug & Fødevarer vil derfor opfordre Regeringen til at tage aktiv 

del i analysearbejdet. 

 

Afgiftsregler i landbruget 

I det eksisterende direktiv levner Artikel 15 (3) mulighed for, at medlemsstaterne kan anvende en 

afgiftssats ned til nul for energi, der anvendes til arbejde i landbrug, havebrug, akvakultur og skov-

brug. I arbejdet forud for Kommissionens forslag, herunder tidligere udkast hertil, har der været lagt 

op til at fjerne denne særordning. Det har blandt andet givet anledning til anmodninger fra COPA-

COGECA til Kommissionen. 

 

I det foreliggende udkast anføres, at medlemsstaterne kan anvende en energiafgiftssats for land-

bruget (mm.) til nul, såfremt de begunstigede er omfattet af ordninger, der stort set svarer til det, 

der ville være opnået, hvis EU-standardsatserne var blevet anvendt. Det vil i praksis betyde, at af-

giftsreglerne i landbruget vil afhænge af national implementering. Ideelt set kunne man måske fore-

stille sig brancheaftaler med Energistyrelsen, hvilket Landbrug & Fødevarer vil være fortaler for.  
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Kommissionen udarbejder ifølge Direktivforslaget en analyse af risikoen for carbon leakage i land-

bruget (i lighed med den tidligere analyse af industrien i forbindelse med ETS). Såfremt analysen 

viser en betydelig risiko antages det, at landbruget ligeledes fritages for CO2-afgifter. 

 

Det er helt afgørende for Landbrug & Fødevarer, at regeringen arbejder for, at spørgsmålet omkring 

carbon leakage ikke kommer til at skade Dansk landbrugs konkkurrenceevne. 

 

Det er svært at vurdere konsekvenserne af de ændrede afgiftsregler i landbruget, når direktivudka-

stet som nævnt foregriber en kommende analyse. Landbrug & Fødevarer forbeholder sig ret til at 

fremkomme med yderligere kommentarer senere vedrørende dette, idet det vil være mere hen-

sigtsmæssigt at drøfte ændringerne, når Kommissionens analyse er færdigarbejdet.  

 

Landbrugsdiesel 

Direktivet vil i udgangspunktet ophæve muligheden for at afgiftsfritage motorbrændstoffer, der an-

vendes i landbrug, gartneri, skovbrug og akvakultur. I stedet opkræves ’almindelige’ CO2-afgifter og 

energiafgifter svarende til minimumssatserne for varme. 

 

For Danmark betyder det, at afgiften på landbrugsdiesel hæves fra 0 til 21 EUR/1000 liter. Det vil 

betyde en afgiftsomkostning på ca. 16 øre/liter diesel for landbrugsdiesel. Landbrug & Fødevarer er 

stærkt imod nye obligatoriske afgifter for landbruget. 

 

Det er uklart, hvad forslaget til ændring af direktivet vil indebære for afgiften af motorbrændstof. Ef-

ter Mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 3 kan afgiften af motorbrændstof, der anvendes af virksomhe-

der med blandt andet jordbrug tilbagebetales efter § 11, stk. 2. Hvis der efter Kommissionens for-

slag vil ske ændringer i fradragsretten af afgifterne for landbrugsvirksomhederne mv. vil det påvirke 

landbrugsvirksomhedernes konkurrenceevne. 

 

Det fremgår ligeledes af forslaget, at man vil afskaffe medlemslandenes mulighed for at differentie-

re mellem afgiftsbehandlingen af erhvervsmæssig og ikke erhvervsmæssig brug af dieselolie som 

motorbrændstof, men det er ikke nærmere beskrevet, hvad det vil få af konsekvenser. 

 

Forslaget mangler på dette punkt konsekvensberegninger, som gør det vanskeligt at komme med 

præcise kommentarer til mulige konsekvenser af forslagets gennemførelse. Landbrug & Fødevarer 

forbeholder sig derfor ret til at komme med supplerende bemærkninger senere i processen. 

 

Biobrændstoffer 

Direktivet indebærer tre afgørende forskelle for beskatningen af biobrændstoffer. 

 

Ændringen af beskatning fra volumen til energiindhold er i tråd med eksisterende dansk lovgivning. 

At dette skrives ind i Direktivet er positivt, for så vidt det er med, til at harmonisere beskatningen af 

biobrændstoffer i medlemsstaterne.  

 

Direktivet etablerer en sammenhæng med bæredygtighedskriterierne i biobrændstofdirektivet, 

hvorefter ikke-bæredygtige brændstoffer skal beskattes på lige vilkår med konventionelle brænd-

stoffer (dvs. med CO2-afgiften). Dette fremmer de bæredygtige biobrændstoffer på markedet, og 

det ligger helt i tråd med Landbrug & Fødevarers generelle ønsker til udviklingen. 

 

Direktivet lægger op til en udfasning af eventuelle nationale afgiftsfritagelser for biobrændstoffer 

senest 2023. Landbrug & Fødevarer ønsker at understrege, at det er vigtigt, at der også i fremtiden 

vil være mulighed for at støtte innovative miljøteknologier, og at afgiftsreglerne fortsat bør være et 
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muligt redskab til denne støtte. Direktivet bør ikke lægge hindringer i vejen for en national satsning 

på f.eks. nye 2G-teknologier. 

 

Andre transportafgifter 

Beskatningen af energiindhold og drivhusgasudledning betyder, at afgifterne for diesel hæves. Af-

giften på diesel vil hæves med seneste implementering i 2023. 

 

Direktivets krav om at fjerne konkurrenceforvridningen mellem diesel og benzin betyder, at Dan-

mark enten skal hæve afgiften på diesel eller nedsætte afgiften på benzin. 

 

Fødevareerhvervet er afhængigt af muligheden for effektiv og omkostningseffektiv transport. Det er 

særdeles vigtigt, at Danmark på dette punkt er konkurrencedygtigt med udlandet også lande uden 

for EU. Det er derfor skadeligt for vækstmulighederne i den europæiske landbrugs- og fødevare-

sektor, hvis afgifterne på diesel hæves. 

 

Direktivet gør op med muligheden for særligt lempelige afgiftsregler for gas i transportsektoren. I 

Kommissionens Impact Assessment anføres, at ca. 15 pct. af passagerbilerne i Polen kan køre på 

gas, og at 3,6 pct. af alle nyregistrerede passagerbiler i EU27 (2009) er indrettet til gas. Derfor skal 

afgifterne på gas også afspejle drivhusgasemissionerne, og det skal bringes i overensstemmelse 

med de generelle regler om ens beskatning for alle energikilder.  

 

Danmark har i dag i særklasse de højeste afgifter på gas i transportsektoren, jf. blandt andet Kom-

missionens analyse. Direktivet vil derfor ikke mærkes hér. Direktivets forslag kan imidlertid vise sig 

at lægge hindringer for en øget brug af biogas i transportsektoren. Det ville være i direkte strid med 

de politiske intentioner i Danmark. I relation til ønsket om en markant udbygning med biogas. Land-

brug & Fødevarer skal derfor kraftigt understrege at det er vigtigt, at Direktivet ikke blokerer for støt-

te til innovative miljøteknologier.  

 

Det skal endelig bemærkes, at den danske Regerings synspunkt om at kompensere en evt. diesel-

afgiftsforhøjelse gennem en reduktion af ejerafgiften på dieselkøretøjer i givet fald også må indbe-

fatte den samme sænkning af lastbilernes vejafgifter. 

 

Vi henviser i øvrigt til høringssvaret fra Dansk Gartneri for så vidt angår de særlige konsekvenser, 

forslaget indebærer for denne sektor. 

 

Som nævnt flere steder i høringssvaret finder vi der er en række uklarheder i direktivet, som gør det 

vanskeligt at vurdere de enkelte effekters rækkevidde. Landbrug & Fødevarer forbeholder sig derfor 

muligheden for at vende tilbage med yderligere kommentarer, 

 

 

 

Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Katrine Bargisen     Jens Astrup Madsen 
Chefkonsulent     Chefkonsulent/Energichef 
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