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Remissvar på EU kommissionens förslag till ändring av
direktiv 2003/96/EG om omstrukturering av
gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter
och elektricitet
Sammanfattning
Gröna Bilister ser positivt på att kommissionen skärper granskningen av de fossila drivmedlen
och aktiverar möjligheten att utnyttja koldioxidskatten att gynna miljöbättre bränslen.
Det sker dock för sent, och i alldeles för liten omfattning. Om kommissionen menar allvar med
att stötta den strategi som slagits fast i kommissionen White Paper on Transport, måste
kraftigare åtgärder diskuteras. Några centrala punkter:
• Kommissionen har som mål att ”säkerställa enhetlig behandling av energikällor i
energiskattedirektivet”. Därför är det märkligt att kommissionen i sitt förslag bedömer
bränslen på grundlag av enbart energiinnehåll och typ, och helt bortser från källa,
produktionsmetoder eller indirekta effekter. Diesel från Nordsjön belastas av samma
minimiskatt som diesel från Ryssland eller Nigera trots att CO2 emissionerna per
energiinnehåll är olika.
Här vill Gröna Bilister se en deklaration för varje produktionsområde respektive
produktionsprocess, vilken avgöra nivån på både minimiskatt, och progressiviteten i
beskattningen. Ett liknande system infördes i Kalifornien för snart tre år sedan.
• Koldioxidskatten för motorbränslen blir försvinnande liten i förhållande till
energiskatten, och förlorar helt sin styrande effekt. Genomförs förslaget kommer den
klimatstyrande möjligheten med skatten att helt försvinna!
• Kommissionens förslag ger möjlighet till revidering vart femte år. Detta är för sällan,
och förändringar kräver ett enhetligt Europaråd. Gröna Bilister vill ha möjlighet till
revideringar minst vart tredje år, med beslut med enkel eller kvalificerad majoritet.
• Skattesattsen bör inte vara slaviskt bunden till systemet för handel med
utsläppsrättigheter som föreslås. Om detta system inte fungerar bättre i framtiden måste
skatten kunna sättas till en tuffare nivå än vad handelsrättssystemet tillåter.
• Den skattenivå kommissionen föreslå antas minska utsläppen av CO2 med 4%. Detta är
naturligtvis inte tillräckligt – skatten skall sättas så att den leder minst till de av
kommissionen redan satta reduktionsmålen, dvs 20-30 % minskning till år 2020. Då
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utbyteshastigheten för fordon är snabbare än t.ex. för bostäder eller fabrikslokaler, är
det egentligen rimligt med en snabbare förändringstakt inom drivmedelssektorn.

Inledning
Som Sveriges enda miljödrivna bilistorganisation bistår vi gärna med förslag till hur bilismens
miljöpåverkan kraftfullt, skyndsamt och kostnadseffektivt kan minska. Vi har alltsedan vårt
grundande haft detta som huvudfokus och har i åtskilliga remissvar och flera egna skrifter gett
omfattande förslag på hur detta bäst kan ske. Vi har också återkommande angivit att det behövs
en övergripande handlingsplan och moderniserad handlingsplan för detta. Vi väntar ännu.
Vår utgångspunkt, och därvidlag skiljer vi oss från mer traditionella bilistorganisationer, är att
Sverige ska vara en föregångare i omställningsarbetet. Vi är övertygade om att världen behöver
föredömen att inspireras av, en roll som Sverige delvis axlat de senaste åren, men också att det
är lönsamt för ett land som vårt att profilera sig som pådrivande inom hållbara trafiklösningar.
Vi bedömer att processen att bryta ett ensidigt oljeberoende kommer att kräva både långsiktiga
satsningar och innovationer. Det kräver ett tålmodigt arbete, och kanske framför allt en
transparens på marknaden, där olika bränslen kan bedömas efter liknande kriterier.
Så är det inte idag. Biobränslena bedöms hårt, medan oljebranschen lyckats få gehör för
påståendet att sättet bensin, diesel och olja handlas omöjliggör spårbarhet. Detta är naturligtvis
inte korrekt, vilket miljömärkning och spårbarhet för andra stora världshandelsvaror som
bomull, vete och kaffe visar. Kommissionens slutliga förslag bör åtgärda detta, så att fossila
drivmedel inte får en orättfärdig konkurrensfördel av lägre spårbarhetskrav. På liknande sätt
förhåller det sig med hållbarhetskraven, där det vore rimligt att alla de krav som ställs t.ex.
gällande markanvändning, skydd för biodiversitet och sociala villkor för biodrivmedel också
gäller de fossila.

Avgränsningar
Vi avgränsar våra kommentarer att handla om motorfordon och bränslen till motorfordon.
Andra kloka remissinstanser täcker in övriga delar.

Förorenaren betalar
Förorenaren betalar har varit tongivande i flera på varandra följande regeringsförklaringar. Ett
ganska logiskt koncept, som har sitt ursprung i miljörätt från industrialismens genombrott.
Wikipedia anger att det faktiskt var den svenska regeringen som redan 1975 satte detta i
system.
Om man följer denna modell skall bränslen som genom extraktion, transport, raffinering och
sedermera förbränning betala mer än renare bränslen. Detta är en sund och logisk princip som
kommissionen bör följa.
Gröna Bilister ser detta som en grundbult i att tillåta marknadskrafterna att verka för att renare
bränslen tar över marknaden successivt. Görs skatten tillräckligt progressiv, med vissa
tröskelvärden för initial skattesats, kan detta driva utveckling i rätt riktning - i rätt takt.
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Bredare bedömning av bränslen
Det finns tre grundläggande faktorer som Gröna Bilister belyser när vi bedömer ett bränsle.
Dessa faktorer finns redan mer eller mindre införda i Förnybarhetsdirektivet, som reglerar de
betydligt mindre miljöbelastande biobränslena. De renaste bränslena, som utgör några procent
av marknaden, har de tuffaste kraven. Den bedömning som görs av fossila bränslen saknar
dessa aspekter. De tre dimensionerna är:
1. Den fossila kolandelen i respektive bränsle. Här måste man göra stor åtskillnad mellan
exempelvis tjärsandsdiesel, med ett fossilt kolinnehåll på över 100% på grund av de höga
fossila utsläppen från utvinning och tillverkning, och exempelvis naturgas.
2. En beräkning av indirekta effekter från produktionen bör räknas in. Idag belastas inte fossila
bränslen från Ryssland som har större indirekta utsläpp genom högre spill längs
produktionscyken än samma fossila bränslen från exempelvis Nordsjön med betydligt mer
kontrollerad produktionscykel.
3. Sociala krav vid produktionen. Dessa krav har börjat ställas på biodrivmedlen, men saknas
vid de fossila bränslena. Exempelvis har oljebolaget Shell knappast påverkats av den mycket
kritiska rapport som FN nyligen släppte kring exploateringen av deltan i Nigeria, medan även
ansvarstagande biobränslebolag kritiseras hårt för att inte fullt ut leva upp till visionen om den
gode världsmedborgaren i företagsskepnad.

Spårbarhet krävs
Alla bränslen måste ges en ursprungsmärkning, eller annan metod för att ge full spårbarhet
kring produkterna. Det gäller såväl fossila som förnybara, såväl inhemska som importerade,
liksom olika mixar däremellan. EU:s hållbarhetskriterier för biodrivmedel kan tjäna som grund,
särskilt som de ju redan är kända och accepterade av branschen och respektive EU-stats
tillsynsmyndighet (i Sverige Energimyndigheten).

Låt koldioxidskatten styra
Kommissionens grundtanke är att låta koldioxidskatten styra så att klimatmålen klaras. Men
koldioxidskatten för motorbränslen förefaller bli en liten del av motorbränslenas totala
beskattning.
Kommissionen föreslår en generell koldioxidskatt för alla motorbränslen (20 Euro/ton CO2)
samt en stegvis implementering av en homogen energiskatt baserad på produkternas effektiva
värmevärde. (9,6 Euro/GJ). Koldioxidkomponenten föreslås utgöra omkring 10 % av den totala
miniminivån.
Detta står i skarp kontrast mot den skattepolitik som Sverige har fört, och som hyllats av bland
andra den Europeiska Miljöbyrån för dess effektiva styrverkan.
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Snabbare revisioner
I kommissionens förslag anges att man vart femte år skall se över och rapportera om effekterna
av miniminivån. Det krävs vidare ett enhetligt beslut av rådet för att ändra nivån.
Detta anser Gröna Bilister är en alltför rigid och långsam struktur. Skatter måste kunna följa
marknaden och skall ses som ett verktyg för relevanta myndigheter att hjälpa marknaden
internalisera externa effekter. Den regelbundna genomgången borde ske minst vart tredje år,
med möjlighet att skärpa nivåerna på kortare sikt. Därtill måste beslut kunna fattas med enkel
eller i vart fall kvalificerad majoritet, så att inte ett enskilt land kan blockera beslut – kanske för
att landet har egna producentintressen att skydda.
Kommissionen föreslår även en koppling till nivån på handelsrättigheter för utsläpp, med den
fromma förhoppningen att detta system kommer att fungera bättre i framtiden. Även här gör
kommissionen ett misstag. Skattenivåerna är ett viktigt verktyg som skall styras oberoende och
flexibelt.

Bra med höjda diesel och bensinskatter
Kommissionen rättar med sitt förslag till en del av den historiska orättvisan kring beskattningen
av diesel respektive bensin. Återigen anser Gröna Bilister att det är CO2 utsläppen per bränsle
som skall beskattas, men ser det som rimligt att kommissionen lägger en miniminivå för EUstaternas beskattning, vilket också undviker alltför intensiv gränshandel med drivmedel i de
stater där beskattningen är lägre.

En skattenivå som leder till resultat
I kommissionens förslag anges skattenivån till 20 Euro/ton CO2. Denna nivå kommer, enligt
kommissionens egna beräkningar, bara att leda till en minskning av koldioxidutsläpp på 4% till
2020. Det strider direkt mot de klimatambitioner på 20-30 % minskningar perioden 2010-2020
som EU redan beslutat om, och där fordonsbränslesektorn rimligen bör ha ett större åtagande
än andra sektorer eftersom utbytestakten för bilar, bussar och lastbilar är väsentligt högre än för
t.ex. bostäder eller industrilokaler. Skattenivån bör sättas så att EU når det antagna målet på
30% CO2 reduktion till 2020.

Biobränslen befriade
Biobränslen föreslås vara befriade från skatten under villkor att de produceras i linje med
förnybarhetsdirektivets krav. Detta är bra, och i linje med Gröna Bilisters syn att det är
bränslenas utsläpp ur livscykeln som skall beskattas. Men det är viktigt att skattebefrielsen
endast följer de bränslen som även i framtiden klarar de successivt strängare kraven i
Förnybarhetsdirektivet.
I grunden är det rimligt att även förnybara drivmedel beskattas, utifrån dess faktiska
klimatpåverkan. Så länge denna skatt för de fossila drivmedlen är så pass lågt satt, finns det
dock inte utrymme för en sådan beskattning utan att slå ut de förnybara drivmedlen vilket
skulle slå direkt mot EU:s klimatambitioner. I ett nästa steg bör kommissionen ta fram ett
förslag som möjliggör beskattning av varje drivmedels faktiska klimatpåverkan i kombination
med de beslutade klimatmålen, som givetvis också i sig behöver skärpas.
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Teknikneutralitet
I detta förslag talar Gröna Bilister inte för något enskilt bränsle. Vi vill se att utsläppen ur
livcykeln, inräknat indirekta effekter, blir så låg som möjligt. Tvärtom anser vi att det är fel att i
ett generellt skatteförslag gynna enskilda utpekade bränslen.
Detta utesluter dock inte andra nationella, regionala eller Europeiska stöd till enskilda tekniker.
Marknaden behöver sådana stöd initialt, ny teknik tenderar att vara dyrare. Men vi menar att
skatterna skall hållas strikt CO2 relaterade.

Avslutning
Under flera år har oljeindustrin kunnat hävda att de inte kan ta på sig ansvaret att rapportera var
respektive bränsleleverans kommer från; att marknaden är av sådan spot-karaktär att det inte är
möjligt. Andra råvaror som handlas på liknande sätt visar att detta inte stämmer, och
Kaliforniens spårbarhetsdeklaration för drivmedel visar att detta även går för just fossila
drivmedel. Spårbarhesmodellen kombinerat med en miljömässigt driven skattepolitik kommer
att spela en viktig roll i att förtydliga för marknaden var de ”rena” bränslena finns. Det kommer
att vara en stor hjälp i omställningen.

För Gröna Bilister
Jakob Lagercrantz
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