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Betreft:

Ontwerpconclusies van de Raad over het EU-kader voor
energiebelastingen
‒

1.

Aanneming

In zijn conclusies van 20 juni 2019 heeft de Europese Raad de Raad en de Commissie
verzocht vooruitgang te boeken met de voorwaarden, de stimulansen en het faciliterend
kader met het oog op een transitie naar een klimaatneutrale EU, in overeenstemming met
de Overeenkomst van Parijs.

2.

Tijdens de vergadering van de Groep belastingvraagstukken (WPTQ) van 3 oktober 2019
heeft de Commissie toelichting gegeven bij het werkdocument van de Commissiediensten
getiteld "Evaluation of the Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring
the Community framework for the taxation of energy products and electricity" (evaluatie
van Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de
communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit) 12.
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3.

De tekst in de bijlage bij deze nota is op 27 november 2019 besproken tijdens de vergadering
van het Comité van permanente vertegenwoordigers. Alle delegaties steunen de tekst van de
ontwerpconclusies van de Raad.

4.

De Raad (Ecofin) wordt verzocht de tekst van de conclusies tijdens zijn zitting op
5 december 2019 aan te nemen.
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BIJLAGE
Ontwerp
Conclusies van de Raad
over het EU-kader voor energiebelastingen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE:
(1)

HERINNERT AAN het verzoek van de Europese Raad3 van juni 2019 aan de Raad en de
Commissie om vooruitgang te boeken met betrekking tot de voorwaarden, de stimulansen en
het faciliterend kader die er moeten komen om te zorgen voor een transitie naar een
klimaatneutrale EU in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs, en tegelijk het
Europese concurrentievermogen op rechtvaardige en sociaal evenwichtige wijze te vrijwaren,
rekening houdend met de nationale omstandigheden van de lidstaten;

(2)

ONDERKENT dat de transitie naar concurrerende klimaatneutrale economieën en
samenlevingen in Europa belangrijk is om een impuls te geven aan duurzame groei en
innovatie, het concurrentievermogen te verbeteren, de energiezekerheid te vergroten en banen
te scheppen; BENADRUKT de dringende noodzaak van duidelijke en geloofwaardige
signalen aan het bedrijfsleven, investeerders en consumenten om te zorgen voor zekerheid op
lange termijn en een stabiel regelgevingskader;

(3)

IS VAN MENING dat energiebelastingen als fiscaal instrument een belangrijk onderdeel
kunnen vormen van de economische prikkels voor een geslaagde energietransitie door te
fungeren als een drijvende kracht voor lage broeikasgasemissies en investeringen in
energiebesparingen, en tegelijk kunnen bijdragen tot duurzame groei;

(4)

IS INGENOMEN met de recente discussies over dit onderwerp tijdens de informele zitting
van de Raad Ecofin van september 2019, alsook over de werkzaamheden van de Commissie
inzake de evaluatie van het EU-kader voor energiebelastingen;
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(5)

BENADRUKT dat de harmonisatie van energiebelastingen door de richtlijn
energiebelastingen in belangrijke mate bijdraagt tot het goede functioneren van de interne
markt; ONDERKENT dat de huidige richtlijn niet strookt met andere doelstellingen van het
klimaat- en energiebeleid van de EU, de ontwikkeling van het EU-rechtskader en haar
internationale verplichtingen, de veranderde energiemix en de technologische ontwikkeling;

(6)

STEUNT een actualisering van het rechtskader voor energiebelastingen om bij te dragen tot
bredere economische en ecologische EU-beleidsdoelstellingen; BEKLEMTOONT dat het
kader met name:
-

het functioneren van de interne markt van EU moet verbeteren;

-

de transitie naar een klimaatneutrale EU moet bevorderen;

-

moet bijdragen tot het concurrentievermogen van de EU op lange termijn en de
budgettaire behoeften van haar lidstaten;

(7)

VERZOEKT de Commissie mogelijke opties te bestuderen en te evalueren om te gepasten
tijde een voorstel tot herziening van de richtlijn energiebelastingen uit te brengen dat
tegemoet komt aan de huidige behoeften van de EU en de lidstaten; VRAAGT de Commissie
in het bijzonder aandacht te besteden aan het toepassingsgebied van de richtlijn,
minimumtarieven en specifieke belastingverlagingen en -vrijstellingen;
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(8)

VRAAGT de Commissie de bepalingen in het nog uit te brengen voorstel naargelang het
geval te actualiseren, zodat zij in de praktijk toepasbaar zijn en meer zekerheid en
duidelijkheid verschaffen wat betreft de uitvoering ervan, met name rekening houdend met:
-

de behandeling van biobrandstoffen en andere alternatieve brandstoffen;

-

de toepasbaarheid van de bepalingen inzake controles en verkeer op bepaalde
producten, zoals de behandeling van smeermiddelen en designerbrandstoffen;

-

nieuwe energieproducten en -technologieën;

-

relevante sectoren, zoals de luchtvaart, rekening houdend met hun specifieke kenmerken
en bestaande vrijstellingen en de internationale dimensie;

(9)

-

de gevolgen voor de overheidsontvangsten;

-

procedures en regels voor staatssteun;

SPOORT de Commissie AAN om te zorgen voor samenhang met andere EUbeleidsdoelstellingen en toepasselijke EU-instrumenten en -wetgeving; ONDERKENT dat
het belangrijk is te voorzien in flexibiliteit voor de lidstaten wat betreft het nastreven van hun
beleidsdoelstellingen om rekening te houden met hun nationale omstandigheden;

(10) VRAAGT de Commissie ervoor te zorgen dat de economische, sociale en milieukosten en baten van haar voorstellen en de gevolgen ervan voor het concurrentievermogen, de
connectiviteit, de werkgelegenheid en duurzame economische groei, met name voor de
sectoren die het meest aan internationale concurrentie zijn blootgesteld, volledig zijn
onderzocht; en SPOORT de lidstaten AAN hun medewerking te verlenen wat betreft het
verstrekken aan de Commissie van informatie en gegevens over de energiebelastingen met
het oog op onderzoeken van hoge kwaliteit;
(11) WIJST EROP dat het bij toekomstige werkzaamheden belangrijk is dat de algemene
beginselen van het Unierecht, met name de beginselen van evenredigheid en subsidiariteit,
steeds in acht worden genomen en dat de bevoegdheidsverdeling tussen de Unie en de
lidstaten ten volle wordt geëerbiedigd;
(12) ONDERSTREEPT dat bij de uitvoering van beleid en initiatieven ter bevordering van de
transitie naar schone energie met klimaatneutraliteit als doel rekening moet worden gehouden
met de sociale dimensie.
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