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Dit advies van de Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit" van 
de Hoge Raad van Financiën werd opgesteld onder het voorzitterschap van de H. 
R. MALDAGUE. Naast de Voorzitter namen volgende leden actief deel aan de 
werkzaamheden van de Afdeling : de Heren J. AUTENNE, j.M. DELPORTE, M. 
PORRE, F. VANlSTENDAEL, V. VAN ROMPUY, j. VERSCHOOTEN en R. 
WATTEYNE. 

Het Secretariaat werd waargenomen door de H. I. PITTEVILS, 
daarbij geholpen door de H. CH. VALENDUC. Beiden zijn Adviseur van 
financiën bij de Studie- en Documentatiedienst. 
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I. Inleiding 

De gemeenschappelijke E.G.-Ministerraad van de Ministers bevoegd 
voor de energie en de Ministers bevoegd voor het milieu besliste op 29 oktober 
1990 de C02-uitstoot in de Europese Gemeenschap in het jaar 2000 te stabiliseren 
op het peil van 1990. 

Met het oog op de verwezenlijking van die doelstelling werd door de 
Europese Commissie op 14 oktober 1991 het document "Een strategie van de 
Gemeenschap voor de beperking van de emissie van kooldioxide en de verhoging 
van het energie-rendement" (1) aan de Raad voorgelegd. 

Hieromtrent werd in de besluiten van de Raad van Ministers van 
energie en van milieu, van 13 december 1991 (2), erkend dat, om de C02-
stabilisatiedoelstelling op een kost-effectieve wijze te verwezenlijken, 
waarschijnlijk ook het gebruik van fiscale instrumenten nodig is. De Raad stelde 
daarbij echter dat het overwegen van het gebruik van fiscale instrumenten 
aanleiding geeft tot het ontstaan van een aantal nieuwe vragen en verzocht de 
Europese Commissie om verdere studie en concrete voorstellen. 

De Hoge Raad van Financiën, Afdeling "Fiscaliteit en 
Parafiscaliteit", bracht op 6 mei 1992 zijn "Advies aangaande het voorstel van de 
Commissie van de Europese Gemeenschappen tot uitbouw van een 
gemeenschapsstrategie ter beperking van de C02-uitstoot en ter verbetering van 
de energie-efficiëntie" uit. 

In haar mededeling van I juni 1992 (3) en met haar "Voorstel voor 
een Richtlijn van de Raad tot invoering van een heffing op de uitstoot van 
kooldioxide en op het gebruik van energie" van 30 juni 1992 (4), hierna het 
voorstel van richtlijn van 30 juni 1992 genoemd, verstrekte de Europese 
Commissie antwoord op de vragen om verdere studie en concrete voorstellen 
zoals die door de Raad van Ministers van energie en van milieu, op 13 december 
1991, waren gesteld . 

Het voorstel van richtlijn van 30 juni 1992 bevat met betrekking tot 
een aantal essentiële bestanddelen stringenter geformuleerde standpunten dan 
voorheen. De Afdeling is dan ook van mening haar advies van 6 mei 
jongstleden, dat zij verder als de basis van haar standpunt in deze 
aangelegenheid blijft beschouwen, te moeten aanvullen. 

1) Sec.(91) 1744 final. 
2 doe. SN 283/91, punten 9-12. 
3) doc.COM (92) 246 def., tekst in bijlage 1. 
4) doc.COM (g2) 226 def., tekst in bijlage 2. 
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11. De vertrekbasis voor het advies van de Afdeling. 

A. Uitgangspunten en bestanddelen van de door de Europese Commissie 
voorgestelde strategie. 

In "The Energy consequences of the proposed Carbon/Energy Tax" (5) 
is door de Europese Commissie becijferd dat, zonder ingrijpen, de C02-uitstoot in 
de Europese Gemeenschap in het jaar 2000 10,9% hoger zal liggen dan in het 
jaar 1990. Alle categorieën van energieverbruikers dragen bij tot dat resultaat. 

Het realiseren van de C02-stabilisatiedoelstelling vergt dat alle 
verbruikerscategorieën in de strategie ter zake worden betrokken en dat tegelijk 
wordt aangestuurd op technologische oplossingen en op gedragswijziging. 

De Europese Commissie stelt daartoe een strategie voor die berust 
op vier pijlers : 

klassieke instrumenten 
optreden ; 

stimulering van onderzoek en reglementerend 

aanvullende nationale programma's waarin rekening wordt gehouden met de 
specifieke omstandigheden van elk land 

maatregelen ter ondersteuning van de lidstaten die bijzonder grote 
moeilijkheden ondervinden bij de uitvoering van de strategie ; 

fiscale maatregelen 
belasting. 

onder meer de invoering van een energie/C02-

Om die strategie te concretiseren heeft de Europese Commissie vier 
voorstellen neergelegd : 

het "SAVE-voorstel" 
ter verhoging van de 
doen afnemen (6) ; 

dat via stimulering van onderzoek naar technologie 
energie-efficiëntie beoogt de vraag naar energie te 

het "ALTENER-voorstel" : dat via diverse acties de kansen van vormen 
van hernieuwbare energie beoogt te verhogen (7) ; 

het voorstel tot invoering van een energie/CDrbelasting (8) ; 

het voorstel tot creatie van een mechanisme om de uitstoot van C02- en 
andere broeikasgassen te controleren (9) ; 

5) Een samenvatting van dit document is opgenomen in bijlage 3. 

6) doe. GOM (92) 182 fina1. 
7) doe. COM (92) 180 final. 
8) doe. GOM (92) 226 def., tekst in bijlage 2. 
9) doe. COM (92) 181 final. 
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In haar mededeling COM(92) 246 def. van 1 juni 1992 benadrukt de 
Europese Commissie dat zij voor de realisatie van de C02-stabilisatiedoeistelling 
rekent op de synergie tussen de effecten van de vier bovengenoemde voorstellen. 

Haar specifieke motivatie voor de invoering van een energie/C02-
belasting verstrekte de Europese Commissie reeds in haar mededeling van 
14.10.1991 : 

" Gezien de eigenschappen van de CDruitstoot (mondiaal verschijnsel zonder 
directe nadelige gevolgen voor de gezondheid) is het rendement van op het 
marktmechanisme afgestemde beleidsinstrumenten ter stimulering van de 
vermindering van de uitstoot volgens de Commissie groter dan die van uitsluitend 
regelgeving.... Dergelijke instrumenten maken het ook mogelijk dat de externe 
kosten worden doorberekend en aansluiten bij het beginsel de vervuiler betaalt ... 

Het is immers moeilijk om economische subjecten te motiveren hun 
energierendement te verbeteren terwijl de energieprijzen te laag zijn ... . Een 
nieuwe specifieke belastingmaatregel wordt beschouwd als het meest geschikte 
middel om een prijssignaal voor de lange termijn te geven en een verandering 
teweeg te brengen in het economische gedrag ... " (JO). 

In het reeds eerder genoemde "The Energy consequences of the 
proposed Carbon/Energy Tax" heeft de Europese Commissie de bijdrage van een 
belasting tot de realisatie van de C02-stabilisatiedoelstelling op 3,8 procentpunten 
of 35% van de totale te realiseren reductie (1 0,9%) becijferd. 

B. Het beginstandpunt van de Afdeling tegenover de door de Europese 
Commissie voorgestelde strategie. 

In eerste instantie herinnert de Afdeling eraan dat zij op 6 mei 
jongstleden reeds een advies heeft verstrekt over de eerder geciteerde 
mededeling van de Europese Commissie van 14 oktober 1991 en dat zij derhalve 
onderhavig advies wenst te situeren in het licht van de verstrakte en meer 
gedetailleerde standpunten die de Europese Commissie naar voor brengt in. haar 
voorstel van richtlijn van 30 juni 1992 . 

De Afdeling beklemtoont dat dit advies geen oordeel inhoudt 
omtrent de opportuniteit van het gebruik van fiscale, noch van andere, 
instrumenten in het kader van een Europese strategie tot stabilisatie van de C02-
uitstoot, doch dat de hierboven geciteerde stelling van de Europese Commissie, 
waarin fiscale instrumenten als noodzakelijk worden aanzien, als een basisgegeven 
is beschouwd. 

In elk geval houdt de Afdeling eraan, zoals de Europese Commissie, 
te onderlijnen dat zij het voorstel van richtlijn van 30 juni 1992 ziet als één 
onderdeel van de strategie die door de Europese Commissie is ontwikkeld in vier 
voorstellen. Aangezien de Europese Commissie rekent op de resultaten van de 
synergie tussen deze vier voorstellen, stelt de Afdeling dat de invoering van de 
energie/C02-belasting dient gekaderd te blijven in de ontwikkeling van de globale 
strategie tot stabilisatie van de C02-uitstoot. 

10) Sec(91) 1744 final, blz. 6-7. 
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Dit advies wordt - in tegenstelling tot het voorstel van richtlijn van 
30 juni 1992, opgesteld door de Europese Commissie - uitgebracht op een 
ogenblik dat de resultaten van de Rio-conferentie over milieu en ontwikkeling en 
van de amerikaanse presidentsverkiezingen gekend zijn. Dat laat de Afdeling toe 
om inzake bepaalde deelaspecten van de voorstellen een standpunt in 'te nemen 
dat voorheen, omwille van onzekerheden, niet - of althans niet even duidelijk -
kon worden bepaald. 

De Afdeling wenst er hier de aandacht op te vestigen dat de 
besluitvorming inzake de invoering van een optimale energie/C02-belasting tot op 
heden wordt bemoeilijkt door gebrek aan kennis omtrent onder meer de 
prijselasticiteiten van de betrokken energieprodukten, maar vooral ingevolge 
onvoldoende kennis van de macro- en micro-economische gevolgen die de 
invoering van de voorgestelde energie/CDrbelasting zou kunnen hebben. 

De Afdeling behoudt zich, binnen het kader van haar initiatiefrecht, 
het recht voor om verschillende aspecten, nationale zowel als Europese, van de 
problematiek inzake milieufiscaliteit verder uit te diepen. 
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lil. Het beschermen van de concurrentiekracht van de in de E.G.-lidstaten 
gevestigde ondernemingen. 

Ten einde op Belgische schaal het belang van het hier behandelde 
onderwerp voor de realisatie van de CD2-stabllisatiedoelstelling juist te situeren, 
wil de Afdeling in eerste instantie de aandacht vestigen op het feit dat : 

I 0 ) uit "The Energy consequences of the proposed Carbon/Energy Tax" (11) 
blijkt dat in België de bijdrage van de industrie tot de CD2-uitstoot, in 
199D, Z8,9% bedroeg (tegenover 19,8% in de E.G.) ; 

zo) binnen de Belgische industrie een beperkt aantal sectoren verantwoordelijk 
zijn voor het overgrote deel van de C02-uitstoot, meer bepaald zijn de 
staal- en chemische industrie, samen met de glas-, cement- en kalksector 
verantwoordelijk voor 68,8% van de industriële CDruitstoot in ons land ; 

de in zo hierboven vernoemde sectoren staan meestal sterk bloot aan 
internationale concurrentie, ook uit landen die geen lid zijn van de E.G .. 

Afgezien van de indirecte effecten welke de invoering van een 
energie/CD2-belasting kan hebben op de concurrentiekracht van de bedrijven en 
waarvan de Afdeling het belang en de noodzaak eraan tegemoet te komen niet 
wil ontkennen, kunnen eventuele maatregelen om de concurrentiekracht te 
beschermen bijgevolg worden toegespitst op duidelijk omschrijfbare sectoren. 

In de toelichting bij haar voorstel van richtlijn van 3D juni 1992 
heeft de Europese Commissie uitdrukkelijk gewezen op het spanningsveld dat 
ontstaat tussen de basisdoelstelling van dat voorstel, met name de stabilisatie 
van de CD2-uitstoot en het Europese streven naar verbetering van het 
concurrentievermogen van de eigen bedrijven, wanneer voor de realisatie van die 
basisdoelstelling een belasting als instrument wordt ingezet. 

In dit spanningsveld tussen milieu en concurrentievermogen kan het 
overwicht, de prioriteit, door het beleid zowel aan de ene als aan de andere 
component worden toegekend. Ofwel kan getracht worden beide objectieven in 
een evenwichtige mate te realiseren. 

De Europese Commissie heeft in haar voorstel van richtlijn van 3D 
juni 199Z voor deze laatste handelwijze geopteerd en stelt ter bescherming van 
het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven twee mekaar 
aanvullende groepen van instrumenten voor : 

I o) een conditionaliteitsclausule (artikel I, §2 van het voorstel) : de toepassing 
van de energie/CD2-belasting wordt afhankelijk gemaakt van de invoering 
door andere OESO-landen van een soortgelijke belasting of van maatregelen 
waarvan de financiële gevolgen gelijk zijn aan die van de voorgestelde 
energie/CDrbelasting ; 

artikel 9, §4 van het voorstel 
Europese Raad aan lidstaten de 
opschorting van de toepassing van 

11) Zie samenvatting in bijlage 3. 

in bijzondere gevallen kan de 
machtiging verlenen tot tijdelijke 
de belasting ; 
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artikel 10 van het voorstel : in de mate dat zij niet worden 
beschermd door de conditionaliteitsclausule, kunnen aan energie
intensieve bedrijven die in een ongunstige positie komen omdat er 
meer wordt ingevoerd uit derde landen : 

§ 1 belastingverminderingen worden verleend ; 

§2 tijdelijke volledige belastingvrijstellingen worden 
verleend op voorwaarde dat belangrijke investeringen in 
energiebesparing of reductie van de C02-uitstoot worden 
gedaan. 

De leden van de Afdeling zijn het er over eens dat tussen het hier 
behandelde voorstel van richtlijn van 30 juni 1992 en het streven naar het 
behoud van het concurrentievermogen van de Europese bedrijven een 
spanningsveld bestaat. Zij zijn er echter niet a priori van overtuigd dat de door 
de Europese Commissie voorgestelde middelen om daaraan te verhelpen de meest 
geschikte zijn. Daarom worden de voorgestelde middelen onderzocht en 
afgewogen tegen het alternatief waar de Afdeling ook in haar advies van 6 mei 
1992 reeds de aandacht op heeft gevestigd, met name compenserende 
invoerheffingen en maatregelen die op Europees niveau de concurrentievoordelen 
neutraliseren die voor niet-Europese exporteurs naar de wereldmarkt ontstaan uit 
de invoering van de Europese belasting. 

A. De conditionaliteitsclausule (art.1,§2) 

De Afdeling is van mening dat : 

deze clausule fundamenteel in tegenstrijd is met het standpunt dat de 
Europese Commissie reeds in haar mededeling van 14 oktober 1991 aannam 
en dat in haar mededeling van 1 juni 1992 nog werd herhaald en dat hierin 
bestaat dat de E.G. als grootste economische macht, inzake het streven 
naar stabilisatie van de COruitstoot, het voorbeeld moet geven 

de Europese Gemeenschap zich, via het aanvaarden van een 
conditionaliteitsclausule (zie blz.B, laatste alinea, punt 1 °), geen 
gedragswijze mag laten opleggen door niet-lidstaten en in het bijzonder 
niet door de landen die in het kader van de strijd tegen het 
broeikaseffect, ten aanzien van het gebruik van fiscale instrumenten, van 
de meeste weerstand blijk geven ; 

de vage bewoordingen waarin deze clausule is gesteld rechtsonzekerheid 
scheppen en niet van aard zijn om van deze clausule een krachtig en 
doelgericht instrument te maken ; 

de conditionaliteitsclausule, als instrument ter bescherming van de 
concurrentiekracht, precisie mist : de gevolgen van het werken met een 
conditionaliteitsclausule strekken zich immers uit tot alle economische 
agenten terwijl in beginsel enkel beoogd wordt bescherming te bieden aan 
industrieën die bloot staan aan internationale concurrentie ; 
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aangezien concurrentieverhoudingen een zeer evolutief iets zijn, een 
conditionaliteitsclausule, waarvan het toepassingsgebied geografisch is 
beperkt, zeer snel kan zijn achterhaald en dus geen te verkiezen formule 
is ; 

dient gezocht naar een instrument dat alle niet-lidstaten aanspoort tot het 
invoeren van dezelfde belasting. 

Alhoewel de Afdeling het taktische belang voor de Europese 
Gemeenschap van het behoud, op korte termijn, van de conditionaliteitsclausule 
niet ontkent, is zij fundamenteel van mening dat, zodra mogelijk, de voorkeur 
moet worden gegeven aan het gebruik van een ander instrument dat zodanig is 
geconcipieerd dat het het concurrentienadeel opheft dat, voor de Europese 
bedrijven en alle bedrijven uit landen die dezelfde energie/CDrbelasting invoeren, 
ontstaat uit die invoering. 

B. De belastingverminderingen en -vrijstellingen (art.9,§4 en art.1 0) 

De Afdeling is van mening dat het ontwerp van instrumenten ter 
bescherming van het concurrentievermogen steeds dient getoetst aan de 
basisdoelstelling van het voorstel van richtlijn, met name de stabilisatie van de 
C02-uitstoot. Zij is van oordeel dat de belastingverminderingen en -vrijstellingen 
zoals die in artikel 9,§4 en artikel 10 van het voorstel van richtlijn van 30 juni 
1992 zijn voorzien het doel van de energie/COrbelasting, met name een 
stimulans zijn voor gedragsverandering, uithollen en dus ingaan tegen de 
realisatie van de C02-stabilisatiedoelstelling. De Afdeling blijft daarmee het 
standpunt getrouw dat zij, inzake belastingvrijstelling voor energie-intensieve 
sectoren, reeds innam in haar advies van 6 mei jongstleden, met name dat 
dergelijke vrijstelling de belasting zou ontdoen van haar regulerend karakter en 
tot gevolg zou hebben dat om de gestelde stabilisatiedoelstelling vooralsnog te 
bereiken van andere onderworpenen onmogelijk realiseerbare inspanningen zouden 
dienen gevraagd te worden. 

Een lid stelt van mening te zijn dat indien de ontwikkeling van 
alternatieve instrumenten ter bescherming van de concurrentiekracht niet tot een 
goed einde kan worden gebracht, de in het voorstel van de Europese Commissie 
opgenomen conditionaliteitsclausule en de belastingverminderingen en 
vrijstellingen van artikel 9, §4 en artikel 10 van het voorstel van richtlijn van 30 
juni 1992 ter bescherming van de concurrentiekracht dienen aangewend te 
worden. 
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C. Een alternatief ter bescherming van de conCWTentiekracht van het 
bedrijfsleven. 

De Afdeling vestigt er de aandacht op dat, welk instrument men 
ook moge kiezen voor de bescherming van de concurrentiekracht, gezien de 
complexiteit van de situatie, zal de uitwerking van de concrete toepassing ervan 
steeds ingewikkeld zijn. 

De Afdeling is evenwel van mening dat, afgezien van die 
complexiteit en afgezien van de politieke en juridische problemen waartoe het 
aanleiding kan geven, het door haar reeds in haar advies van 6 mei jongstleden 
voorgestelde instrument ter bescherming van het concurrentievermogen van het 
bedrijfsleven, met name compenserende invoerheffingen, een alternatief biedt dat 
de bezwaren ondervangt welke zij hierboven tegen het gebruik van een 
conditionaliteitsclausule en van belastingverminderingen en -vrijstellingen heeft 
aangevoerd. Bovendien leiden compenserende invoerheffingen tot meer correcte 
prijzen, met name prijzen die de kost van de produktiefactor milieu omvatten en 
aldus zorgen voor een betere allocatie van de produktiefactoren. 

Daarenboven vindt de Afdeling dat ook het verlenen van steun aan 
investeringen die bijdragen tot de realisatie van de stabilisatiedoelstelling een 
aanbevelenswaardig alternatief is en wijzen zij er op dat aan dergelijke 
investeringssteun het voordeel verbonden is dat daarmee aan de betrokkenen een 
"first mover advantage" wordt bezorgd. Dit laatste alternatief stemt overeen 
met de mogelijkheid tot het fiscaal bevoordelen van energiebesparende en C02-
uitstoot reducerende investeringen zoals dat in artikel 11 van het voorstel van 
richtlijn van 30 juni 1992 is voorzien. 

In dit verband doet de Afdeling evenwel opmerken dat zij dat 
principe wel kan onderschrijven, maar dat België met de investeringsaftrek 
daartoe reeds over een instrument beschikt dat zij meer geschikt acht dan 
artikel 11 van het voorstel van richtlijn van 30 juni 1992. Dit laatste voorziet 
immers in de mogelijkheid om de kostprijs van investeringen af te trekken van 
belastingbedragen, terwijl de investeringsaftrek in mindering wordt gebracht van 
de belastbare inkomsten. 

Sommige leden zijn van mening dat, gezien het toch grote belang 
van de extra-communautaire export voor ons land, het, ten einde voldoende 
bescherming te bieden aan het concurrentievermogen van Belgische bedrijven, 
noodzakelijk is het instrumentarium ter zake aan te vullen met de mogelijkheid 
tot toekenning van uitvoerrestituties. 

Andere leden wijzen echter op de problemen waartoe gelijkaardige 
restituties in het verleden al aanleiding hebben gegeven en zijn de mening 
toegedaan dat aangezien uitvoerrestituties, zoals belastingverminderingen en -
vrijstellingen, de stimulerende kracht van een energie/C02-belasting zouden 
ondermijnen, ze niet als instrument ter bescherming van het 
concurrentievermogen dienen weerhouden. 
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IV. Neutraliteit op het stuk van de fiscale ontvangsten. 

In het voorstel van richtlijn van 30 juni 1992 heeft de Europese 
Commissie haar standpunt op het stuk van de fiscale ontvangsten verstrakt. 
Door te stellen dat de energie/CO[belasting enkel zal worden ingevoerd indien de 
lidstaten op hetzelfde ogenblik neutraliserende maatregelen invoeren en met de 
in artikel 15 van het voorstel aan de lidstaten ter zake opgelegde 
informatieplicht heeft de Europese Commissie van de neutraliteit op het stuk van 
de fiscale ontvangsten ten aanzien van de lidstaten een dwingende eis 
geformuleerd. 

Tegenover dat verstrakt standpunt van de Europese Commissie houdt 
de Afdeling eraan uitdrukkelijk te herinneren aan het standpunt dat zij ter zake 
in haar advies van 6 mei jongstleden heeft ingenomen. Zij bevestigt haar 
standpunt dat zij, conform het subsidiariteitsbeginsel, zich niet kan aansluiten bij 
het voorstel van de Europese Commissie om het principe van de fiscale 
neutraliteit op het stuk van de ontvangsten op Europees vlak te regelen. De 
Afdeling is van mening dat de beslissingsbevoegdheid inzake neutralisering op het 
stuk van fiscale ontvangsten en inzake hun aanwending volledig en alleen bij de fr\t lidstaten moet liggen. 

De Afdeling stelt eveneens dat argumenten die door de Europese 
Commissie werden naar voor geschoven voor neutralisering op het stuk van de 
fiscale ontvangsten, zoals de actuele hoogte van de belastingdruk in de lidstaten, 
het streven naar economische groei en verbetering van de concurrentiekracht en 
de tewerkstelling, hetzij niet tot de bevoegdheid van de Europese Commissie 
behoren (met name de hoogte van de belastingdruk in de lidstaten), hetzij, dat 
het bereiken van de vermelde doelstellingen van algemeen economische aard geen 
interventie van de E.G., in de aanwending van de energie/C02-belasting, vergt. 

De Afdeling vestigt er ook de aandacht op dat in zover de 
energie/C02-belasting daadwerkelijk leidt tot een daling van het verbruik van 
energieprodukten, dit naast een vermindering van de opbrengst van de 
energie/C02-belasting ook en in veel grotere mate zal leiden tot daling van de 
ontvangsten uit accijnzen op de daaraan onderworpen produkten en in elk geval 
tot daling van de B.T.W.-ontvangsten. Tevens herinnert de Afdeling eraan dat in 
de mate dat de energie/C02-belasting een aftrekbare bedrijfslast zal zijn, zij ook 
een negatieve weerslag zal hebben op de ontvangsten uit personen- en 
vennootschapsbelasting. 

Inzake een compenserende invoerheffing (cfr. huidige. douanerechten) 
is de Afdeling van mening dat het toewijzen van de opbrengst daarvan aan een 
Europees fonds voor de financiële ondersteuning van projecten die in derde 
landen worden opgezet om daar de C02-uitstoot te verminderen, de internationale 
aanvaardbaarheid ervan aanzienlijk zou doen toenemen. 

Dat de Afdeling zich verzet tegen een Europees opleggen van een 
neutraliteit op het stuk van de fiscale ontvangsten, betekent evenwel geenszins 
dat zij niet zou instemmen met Europese controle op de invloed op de 
concurrentiepositie van maatregelen die lidstaten zouden treffen om de fiscale 
neutraliteit te bereiken. De Afdeling sluit, geheel overeenkomstig het 
Gemeenschapsrecht, dus wel aan bij de bepaling in artikel 15 §2 van het voorstel 
van richtlijn van 30 juni 1992. 

De Afdeling is in elk geval van mening dat het nodig 
schenken aan de macro-economische en budgettaire impact van 
van de Europese Commissie en dit zowel vanuit Belgisch 
perspectief. 

is aandacht te 
de voorstellen 
als Europees 
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V. Additioneel karakter van de energie/C02-belasting 

In artikel 1,§1 van het voorstel van richtlijn van 30 juni 1992 wordt 
gesteld dat het tarief van de energie/C02-belasting, in voorkomend geval, moet 
worden toegepast bovenop de werkelijk door de lidstaten gehanteerde 
accijnstarieven. De Europese Commissie heeft daarenboven het voornemen geuit 
de tekst van artikel 1,§1 van het voorstel van richtlijn van 30 juni 1992 te 
willen aanvullen met de datum die bepalend moet zijn voor de vaststelling van 
de accijnstarieven waaraan de energie/C02-belasting zal dienen te worden 
toegevoegd. 

De Afdeling stelt die modaliteiten van het additioneel karakter van 
de energie/C02-belasting niet te kunnen aanvaarden om volgende redenen : 

1 0) Aldus handelen zou inhouden dat de accijnstarieven in de E.G.-lidstaten 
zouden worden bevroren op het peil dat ze hebben op de datum die wordt 
opgenomen in artikel 1,§1 van het voorstel van richtlijn van 30 juni 1992. 
Zulks gaat veel verder dan de harmonisering die inzake accijnzen is 
overeengekomen en die zich beperkt tot de aanvaarding van 
gemeenschappelijke minimumtarieven. 

2°) Een energie/C02-belasting beoogt via internalisering van de externe 
milieukosten te komen tot een betere allocatie van produktiefactoren. Een 
optimale allocatie van produktiefactoren - en dus de hoogst mogelijke 
economische efficiëntie - wordt bekomen wanneer die factoren, waar ze 
ook worden gebruikt, overal dezelfde fiscale behandeling krijgen. Door het 
additioneel karakter van de energie/C02-belasting te realiseren via de 
modaliteiten die door de Europese Commissie worden voorgesteld zouden 
de op de referentiedatum bestaande belastingverschillen een permanent 
karakter krijgen. Zulks moet, zoals hoger vermeld, omwille van 
efficiëntieredenen worden vermeden. 

De Afdeling is bovendien van mening dat indien men zich voor het 
bereiken van de COrstabilisatiedoelstelling wil bedienen van de fiscaliteit, zulks 
moet gebeuren met eerbiediging van de inzake Europese harmonisering van de 
indirecte belastingen aangegane verbintenissen en dat bijgevolg enkel een 
energie/C02-belasting, die bovenop de Europees afgesproken minimumtarieven voor 
accijnzen komt, kan worden ingevoerd. 

Gezien de specifieke doelstelling welke met deze belasting wordt 
beoogd in de tijdspanne tot het jaar 2000, verdient het volgens de Afdeling 
aanbeveling ze qua naam en bedrag steeds duidelijk te blijven onderscheiden van 
andere belastingen die drukken op dezelfde produkten. 

Zeer concreet meent de Afdeling dat wat het additioneel karakter 
van de energie/C02-belasting betreft de modaliteiten zodanig moeten zijn dat : 

in lidstaten die, op de aan accijnzen onderworpen produkten, enkel de ter 
zake Europees afgesproken minimumtarieven toepassen, de energie/C02-
belasting volledig daaraan moet worden toegevoegd ; 

in de andere lidstaten de energie/C02-belasting ook volledig dient opgelegd, 
maar desgewenst door die lidstaten mag gecompenseerd worden door 
verlaging van andere belastingen op dezelfde produkten, voor zover die 
belastingen daardoor niet dalen beneden hun Europees afgesproken minima. 
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VI. De omvang van de belasting. 

In haar advies van 6 mei jongstleden heeft de Afdeling reeds gesteld 
dat zij de voorkeur geeft aan een belasting waarvan de omvang zodanig is dat er 
het gewenste gedragsbeïnvloedend effect van uitgaat. Van fundamenteel belang 
in dit verband is het beschikken over informatie omtrent de prijselasticiteit van 
de vraag naar de betrokken produkten. Daarover is onvoldoende informatie 
voorhanden. 

De Afdeling is dan ook van mening dat die lacune dient opgevuld 
zodat, rekening houdend met de prijsgevoeligheid van die produkten en de andere 
daarop reeds drukkende belastingen, het optimale tarief van de energie/COr 
belasting kan worden bepaald. 

van een 
belasting. 

Intussen en in elk geval is de Afdeling voorstander van de invoering 
Europees vastgelegd uniform minimumtarief voor de energie/C02-
Die uniformiteit wordt verantwoord door : 

het feit dat C02-uitstoot, ongeacht waar hij plaatsgrijpt, overal in dezelfde 
mate bijdraagt tot het broeikaseffect ; 

de noodzaak daartoe om evenwaardige compenserende invoerheffingen te 
kunnen bepalen ; 

het feit dat een uniforme belasting meer impact zal hebben in de landen 
met geringere koopkracht die in een aantal gevallen tegelijk ook landen 
zijn met een relatief grote C02-uitstoot per eenheid van het B.N.P. 
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VII. Electriciteit 

A. Algemeen 

De Afdeling stelt vast dat in het voorstel van richtlijn van 30 juni 
1992 op het stuk van taxatie van electriciteit en van de primaire energiedragers 

. gebruikt bij de produktie van electriciteit een afwijkende en vrij ingewikkelde 
behandeling is voorzien. 

Inderdaad heeft de Europese Commissie enerzijds gesteld dat 
secundaire energiebronnen (onder meer electriciteit) in principe als dusdanig niet 
aan de energie/C02-belasting dienen onderworpen, maar dat hun produktie, net als 
iedere andere produktie, die belasting moet ondergaan via de taxatie van haar 
inputs. 

Anderzijds is in artikel 8 van het voorstel van richtlijn van 30 juni 
1992 voorzien 

dat het "energiedeel" van de belasting wordt geheven op basis van het 
energetisch vermogen van de energiedrager, behoudens wanneer die 
energiedrager wordt aangewend om electriciteit te produceren. In dat 
laatste geval wordt de energiedrager vrijgesteld van het "energiedeel" van 
de belasting en wordt in de plaats daarvan, in hoofde van de 
electriciteitsverbruiker, een belasting geheven per geproduceerde eenheid 
electriciteit ; 

dat het "C02-deel" van de belasting wordt geheven op basis van de 
koolstofinhoud van de energiedrager. Van het "COrdeel" van de belasting 
wordt geen vrijstelling verleend bij aanwending voor electriciteitsproduktie. 

Samenvattend kan dus gesteld dat de aanwending van primaire 
energiedragers bij de electriciteitsproduktie wordt vrijgesteld van het energiedeel 
van de energie/C02-belastingen en dat in de plaats daarvan de geproduceerde 
electriciteit wordt belast. 

De Europese Commissie voert ter verantwoording van dit afwijkend 
regime aan 

1 o) dat, met het oog op internationale handel, het bestemmingsprincipe moet 
kunnen gerespecteerd worden en dat daartoe fiscale transparantie vereist is 
waartoe het aangewezen is produkten pas te belasten in hun finale 
consumptievorm ; 

2°) dat door alle niet-hernieuwbare energiedragers te belasten, primaire zowel 
als secundaire, vermeden wordt de concurrentieverhoudingen tussen de 
verschillende energievormen scheef te trekken. 

De Afdeling stelt vast dat de Europese Commissie aan de ene kant 
betoogt dat omwille van de transparantie en ten einde het bestemmingsprincipe 
te kunnen respecteren de finale consumptievorm - met name de output aan 
electriciteit - moet worden belast, maar dat zij anderzijds het instrument om 
electriciteitsproducenten tot overschakeling op minder vervuilende inputs aan te 
sporen niet helemaal wil opgeven en daarom de taxatie van het "C02-deel" van 
de input behoudt. Deze (hier tegengestelde) doelstellingen nopen de Europese 
Commissie tot de creatie van ingewikkelde facturatievoorschriften voor 
electriciteitsleveringen in art. 7,§3 van het voorstel van richtlijn van 30 juni 1992. 
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Met name wordt in dat artikel 7,§3 geëist dat, ten einde volledige transparantie 
mogelijk te maken, op de factuur niet alleen de belasting wordt vermeld die 
drukt op de geleverde electriciteit, maar dat daar eveneens wordt vermeld : de 
belasting die door de electriciteitsproducent is betaald op de inputs die zijn 
gebruikt om de geleverde electriciteit te produceren. 

Aangezien de Europese Commissie deze eis in artikel 7, §3 van het 
voorstel van 30 juni 1992 heeft opgenomen neemt de Afdeling aan dat zulks 
materieel reali~eerbaar is, doch zij ziet dan geen reden om dezelfde werkwijze 
niet ook toe te passen op het "energiedeel" van de door de 
electriclteitsproducenten gebruikte inputs. Het is aan de electriciteitsproducent 
dat in eerste instantie een prijssignaal dient gegeven om hem aan te zetten tot 
aanwending van de minst vervuilende en meest efficiënte primaire 
energiedrager : 

het is immers de electriciteitsproducent die bepaalt welke primaire 
energiedrager hij zal aanwenden en het is in het stadium van de 
electriciteitsproduktie dat de C02-uitstoot zich voordoet. Het 
electriciteitsverbruik als dusdanig is niet vervuilend en bovendien heeft de 
consument geen mogelijkheid om de grondstof voor de 
electriciteitsproduktie te kiezen ; 

een belasting op het energetisch vermogen van de bij de 
electriciteitsproduktie gebruikte inputs biedt, in vergelijking met een 
consumptiebelasting op de geproduceerde electriciteit, aan de 
electriciteitsproducenten een grotere stimulans om te streven naar een 
hogere energie-efficiëntie bij de electriciteitsproduktie. De consument zal 
via aanrekening van de ingevolge de energie/COrbelasting verhoogde 
produktiekost worden aangezet tot zuiniger electriciteitsverbruik. 

Aangaande het tweede argument van de Europese Commissie, met 
name het niet willen scheef trekken van de concurrentieverhoudingen tussen 
energiedragers, is de Afdeling van mening dat die argumentatie onverenigbaar is 
met de fundamentele doelstelling van de energie/C02-belasting welke juist beoogt 
een verschuiving naar minder vervuilende brandstoffen te veroorzaken. 

De Afdeling is dan ook van mening dat elk gebruik van primaire, 
niet-hernieuwbare energiedragers, met inbegrip van kernbrandstoffen, bij de 
electriciteitsproduktie, zoals bij elke andere aanwending, volledig aan de 
energie/C02-belasting dient te worden onderworpen en dat de ontwikkeling van 
een afwijkend en complex systeem, zoals dat in het voorstel van richtlijn van 30 
juni 1992 inzake electriciteit is voorzien, niet gerechtvaardigd is .. In plaats van 
de electriciteit als dusdanig aan de energie/C02-belasting te onderwerpen moeten 
volgens de Afdeling de bij de electriciteitsproduktie gebruikte energiedragers 
daaraan worden onderworpen. 

De verschillen tussen dit voorstel van de Afdeling en wat ter zake 
is opgenomen in het voorstel van richtlijn van 30 juni 1992 zijn hierna grafisch 
weergegeven. Kort samengevat bestaan deze verschillen hierin : 

voor gezinnen en bedrijven die geen electriciteitsproducent zijn geen 
verschil ; 

voor electriciteitsproducenten in het voorstel van de Afdeling wordt het 
energiedeel van de energie/C02-belasting wel geheven op de energiedragers 
die als input worden gebruikt bij de electriciteitsproduktie, maar wordt 
geen belasting gegeven op de electriciteit. 

16 



SCHEMA VAN DE TOEPASSING VAN DE ENERGIE/C02-BELASTING 

belasting op brandstofinput 

Energiegedeelte 

JA 

2° JA (*) NEEN 

aard van het gebruik 

Gezinnen en bedrijven andere 
dan electriciteitsproducenten 

electriciteitscentrale die 

functioneert op basis van 
fossiele brandstoffen 

belasting op output 

geen 

belasting op 
electriciteit 
2,1 ECU/Mwh. 

(*) art.7 §3: deze belasting moet ook vermeld {niet aangerekend) op de 
factuur aan de koper 

3° NEEN NEEN 

JA (") 

Kerncentrale 

electriciteitscentrale die 
functioneert op basis van 
fossiele brandstoffen 

belasting op 
electriciteit 
2,1 ECU/Mwh. 

geen belasting op 
electriciteit, wel 
doorrekening van de 
belasting op inputs 
in de electriciteits
prijzen 

(*) art.7 § 3 deze belasting moet ook vermeld op de factuur aan de koper 

3o NEEN JA (*) Kerncentrale 

geen belasting op 
electriciteit, wel 
doorrekening van de 
belasting op inputs 
in de electriciteits
prijzen 

(*) art.7 §3 deze belasting moet ook vermeld op de factuur aan de koper 
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B. · Electriciteit uit waterkrachtcentrales. 

Artikel 3,§2,b van het voorstel van richtlijn van 30 juni 1992 
onderwerpt electriciteit geproduceerd in waterkrachtcentrales met een capaciteit 
van meer dan 1 OMw ook aan de energie/C02-belasting. 

Uit artikel 9 van het voorstel van richtlijn van 30 juni 1992 blijkt 
dat electriciteit geproduceerd in waterkrachtcentrales aan de belasting zal 
worden onderworpen tegen een tarief van 0,76 Ecu/Mwh, terwijl electriciteit 
geproduceerd met fossiele brandstoffen of uit kernbrandstof zal worden belast 
aan een tarief van 2,1 Ecu/Mwh. 

De Afdeling is het niet eens met de stelling van de Europese 
Commissie dat electriciteit uit waterkrachtcentrales moet worden belast ten 
einde de concurrentieverhoudingen tussen verschillende energieprodukten niet 
scheef te trekken en om de stijging van de vraag naar electriciteit in ·het 
algemeen af te remmen. Zij stelt trouwens vast dat er ook in het voorstel van 
de Europese Commissie een duidelijk tariefverschil aanwezig is ten voordele van 
electriciteit geproduceerd in waterkrachtcentrales, doch dat evenwel niet wordt 
overgegaan tot het verlenen van een volledige vrijstelling aan deze wijze van 
el ectrici te i tsprodukti e. 

Een aantal leden is van mening dat aangezien een massale 
omschakeling op hernieuwbare energiebronnen niet binnen afzienbare tijd zal 
kunnen gerealiseerd worden, het belangrijk is intussen te trachten de 
consumptiegewoonten te sturen in de richting van minder electriciteitsverbruik. 
Vanuit die optiek scharen deze leden zich achter het voorstel van de Europese 
Commissie voor wat betreft het belasten van electriciteit geproduceerd in 
waterkrachtcentrales. 

Andere leden zijn van mening dat het verschaffen van een 
concurrentievoordeel aan hernieuwbare energievormen, zoals een vrijstelling van 
energie/C02-belasting voor electriciteit uit waterkrachtcentrales, volledig past in 
het kader van een strategie van duurzame ontwikkeling. Zij stellen dat in een 
optiek van duurzame ontwikkeling het electriciteitsverbruik trouwens niet hoeft 
te worden gereduceerd voor zover die electriciteit ontstaat uit hernieuwbare 
bronnen. Zij verwijzen tevens naar het feit dat met de vrijstelling van 
electriciteit uit waterkrachtcentrales met een capaciteit van minder dan 10 Mw. 
de Europese Commissie deze gedachtengang heeft bijgetreden. 

Alle leden van de Afdeling stellen dat zij niet willen ontkennen dat 
waterkrachtcentrales 
ecologische risico's 
energie/CDrbelasting 
bieden. 

met een capaciteit van meer dan 10 Mw. andere 
kunnen inhouden, doch zij zijn van mening dat de 
niet het geschikte instrument is om daaraan het hoofd te 
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VIII. Economische impact van een energie/C02-belasting. 

De Afdeling stelt vast dat er, niettegenstaande zulks een 
uitdrukkelijke vraag was van de Raad van Ministers van Energie en Milieu van 13 
december 1991, na de informatie aangaande de macro-economische effecten 
welke zij heeft onderzocht in voorbereiding van haar advies van 6 mei 
jongstleden, door de Europese Commissie op dat stuk weinig nieuwe gegevens zijn 
verspreid. Het ontbreken van meer gedetailleerde informatie ter zake 
bemoeilijkt echter ten zeerste de besluitvorming in deze aangelegenheid. Temeer 
daar uit de simulaties die zijn gemaakt wel blijkt dat de hier voorgestelde 
energie/C02-belasting belangrijke geldstromen zou kunnen genereren. 

De resultaten van de tot op heden bekende macro-economische 
simulaties wijzen niet op een belangrijke algemene impact op het groeiritme van 
het B.N.P. of op de werkgelegenheid (12}. Al deze simulaties gaan echter uit 
van de hypothesen van een volstrekt additioneel karakter van de energie/C02-
belasting en van volledige neutraliteit op het stuk van de fiscale ontvangsten. 
Beide hypothesen dragen in belangrijke mate bij tot de gunstige 
simulatieresultaten doch worden in dit advies fundamenteel betwist. 

De Afdeling acht het wenselijk dat, alvorens bindende beslissingen 
worden getroffen, onder realistische en alternatieve hypothesen opgemaakte 
gegevens beschikbaar zouden zijn, onder meer over de vermoedelijke opbrengst 
van de belasting, omtrent de weerslag op het algemeen prijspeil, alsmede op de 
belangrijkste in kwestie zijnde bedrijfstakken (zie punt lil} en op de gezinnen (de 
herverdelende impact van een bijkomende indirecte belasting}. 

Uit recente reacties van de Europese Commissie op het aandringen 
van lidstaten om meer gedetailleerde informatie te verkrijgen is alvast gebleken 
dat voor wat betreft resultaten per land en inzake inkomensherverdelende 
aspecten, de Europese Commissie verwijst naar de lidstaten zelf. Terzake is 
volgens de Europese Commissie veel afhankelijk van de aanvullende nationale 
programma's, de reactie van de lonen op de initiële prijsstijgingen en de wijze 
waarop de lidstaten de neutraliteit op het stuk van fiscale ontvangsten 
realiseren. 

De economische en sociale aspecten van de voorgenomen belasting 
kunnen belangrijk zijn. De Afdeling onderzoekt verder welke initiatieven op dit 
stuk voor ons land kunnen genomen worden. 

12) Zie ule défi climatique. Aspects éconcmiques de la stratég1e conn.mautaire proposée pour 

limiter les êmissions de C02''· Economie Européenne, 1992, no 51 ef'l 1992, édition spéciale n° 1. 
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DOFLSTELLINGEN EN ELEMENTEN VAN PE CQJ,IJ,!UNA!JTA!RE STRATEGIE 

PROBLEMATIEK 

1. De uitstoot van kooldlox !de (C02), die hoofdzake I! Jk het gevolg Is 
van het gebruik van fossiele brandstoffen, Is als hoofdoorzaak van de 
opwarming van de aardatmosfeer erkend, aangezien deze verar.tr:::>~~c<ei!Jk 

Is voor 61 % van de broelkasgassen. De aanzien! IJke risico's die 
daaraan verbondën ziJn voor onze planeet ziJn geTnventarlseerd door de 
Intergouvernementele groep Kilmaatverandering (IPPC- lntergovernmental 
Panel on Cllmate Change), die ziJn werkzaamheden In 1990 een eerste 
rapport heeft Ingediend. Een wiJziging In het mondiale kl lmaatevenwlcht 
zou gevolgen hebben voor de ecosystemen, de habltats en de soorten. 
Vla een stiJging van het waterpel I van zeeën en oceanen, veranderingen 
In de regenval of een grotere Instabiliteit van het klimaat, zou het 
broeikaseffect schadelIJke consequentles hebben voor de waterreserves, 
de opbrengst van teelten, erosie en verwoestiJning. Het zou dus 
rechtstreeks IngriJpen In een groot aantal menseliJke activiteiten, met 
beI angr IJ ke sec I a Ie en economIsche geve I gen. Met name de I anden met 
een ontwikkel lngsachterstand zouden er het meest van te 1 !)den hebben. 

2. Aangezien aan het broeikaseffect grote risico's voor de hele mensheld 
zIJn verbonden en het zeer vee I tIJd za I kosten om de daaraan ten 
grondslag liggende emissies terug te dringen of het effect daarvan te 
neutral lseren, moeten snel concrete en doeltreffende maatregelen worden 
genomen. Te al !en pr!Jze moet worden vermeden dat door kortzichtigheld 
biJ het milieubeheer en biJ het gebruik van de natuurliJke hulpbronnen 
onherstelbare schade aan het natuurliJke erfgoed wordt toegebracht, 
waarvan onze kinderen en de toekomstige generatles de gevolgen zul !en 
dragen. 

3. Op dit moment Is de geTndustrlallseerde wereld verantwoordeliJk voor 
het leeuwedeel van de co2-ultstoot. Het aandeel van de Gemeenschap 
In de mondiale emissies bedraagt 13 %, dat vac de Verenigde Staten 23% 
en dat van Japan 5 %. De landen In Mldde~- en Cost-E~ropa en het GOS 
nemen 25% voor hun rekening. Het aandeel van de cr.:·;;lkkel ingslanden, 
dat tot dusver gering Is gebleven, zal In de komende Jaren echter het 
snelst st I )gen. Daarom moeten alle landen, oe·< dl,; In de Derde Wereld, 
meawerker. aan de beheersing nn .de co2-u' :stoot. U I tgaande van de 
emIssIes in tonnen kooI stof per Inwoner ·~c Jn de Gemeenschap en Japan 
(2,4 ton per Inwoner) het duideliJk beter dan de lande" In Midden- en 
Oost-Europ;:, en het GOS (3.63) en vooral beter dan de Verenigde Staten 
(5,4). Het 3mlsslenlvc&~ por ln~-<cc~r In c<e Ger:-eenschap Is niettemln 
nog tweem;al hoger dan het were!dgen:ddel~~ (1,13). Als eerste 
economische en handeismacht moet de Gemec~z:hap bi )gevolg haar 
verar.tPoordell J!·r.~ld nemen en het voorbeeld t>ll Jven ge.ve.n om zo de 
lndu5trlelanc.;n en de ontwlkkellngslandan tot een gezamen! Ijk~ 
Inspanning ~u stimuleren. 
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DOELSTELLING 

4. De Gemeenschap heeft z I eh er reeds toe verbonden haar emIssIes tegen 
het Jaar 2000 op het niveau van 1990 te stabil !seren<1l. Alle 
ontw!Ke!de landen I IJKen thans bereid om de Gemeenschap op die weg te 
volgen. Aan de vooravond van de Conferent Ie van de Verenigde Nat les 
over mi 1 reu en ontwiKKel !ng (UNCED), Is het van belang dat de 
Gemeenschap alsooK al Ie ontwiKKelde landen de nodige maatregelen nemen 
om deze toezegging na te Komen; ziJ moeten tevens bereid zijn om de 
ontwiKKelingslanden de financiële en technologische hulp te verlenen 
die deze nodig hebben om dezelfde weg In te slaan zonder hun 
ontwiKKelingsKansen te schaden. 

MIDDELEN 

5. De co2-ultstoot Kan alleen binnen de gestelde termiJn worden 
gestab I I lseerd Indien de vraag naar energie afneemt, de energle
eff Ie lënt Ie wordt opgevoerd en op andere energIebronnen wordt 
overgeschaKe Id. Deze doe I ste 1 I 1 ng gaat dus a I Ie hu I shoudens en 
bedrijven aan en Kan al leen op doeltreffende wijze worden verwezenliJKt 
door zowel de ontwiKKeling van de energie- en transporttechnologie en 
-Infrastructuur als een wiJziging In het gedragspatroon te stimuleren. 
De maatregelen die samen de communautaire strategie vormen die eerst In 
het werKdocument van de Commissie van december 1990 werd geschetst en 
vervolgens nader werd uitgewerKt In de mededeling van de Commissie van 
14 oKtober 1991(2), beantwoorden aan dit doel. 

6. Wat technologie en Infrastructuur betreft, Is een reeKs Initiatieven 
genomen (onderzoeK en ontwiKKeling, met name het JOULE-programma; het 
THERMIE-, SAVE- en ALTENER-programma; het GroenboeK InzaKe de milleu
effecten van het vervoer<3l) waarmee wordt beoogd de ontwiKKel lng van 
schone alternatleve energiebronnen te bevorderen, de energie
efficiëntie van hulshoudel IJKe en Industriële Instal lat les te 
verbeteren, een mi I !euvrlendel IJKe vervoerslnfrastructuur te bevorderen 
en de technieKen voor energiebehoud en -bespar lng te verfIJnen. Wat 
SAVE aangaat, voorziet het door de Commissie biJ de Raad Ingediende 
voorstel In een reeKs actles met betreKKing tot de certificatie van 
gebouwen ten aanzien van de energie-elgenschappen daarvan, 
energie-audits In de bedrijven, facturering van verwarmingsKosten op 
basis van het werKer IJK verbruiK, de Invoering van periodieKe controle 
van stookKetels en voertuigen, thermische Isolatie van gebouwen en 
financlering door derden van Investeringen die energiebesparingen 
Kunnen opleveren. Voor ALTENER stelt de Commissie een budget van 
40 miljoen ecu over viJf Jaar voor om actles ter bevordering van 
hernieuwbare energiebronnen te financieren. 

7. Wat de gewenste wiJziging In het gedragspatroon betreft, bliJKen op de 
marKtmechanismen gebaseerde Instrumenten de beste resultaten op te 
leveren en het minst Kostbaar te ziJn. Daarom dient de Commissie biJ 

( 1) Gezamen 11 J Ke Raad Energ I e/M 11 I eu van 29. 10. 1990. 
(2) SEC(91)1744 def. van 14.10.1991. 
(3) COM(92)46 def. van 20.2.1992. 



• 

de Raad oen voorstel In voor een richtliJn Inzake do Invoering van oen 
communautaire energle/C02-hefflng. Dit voorstel volgt de In de 
mededeling van oktober 1991 aangegeven hoofdil )nen. Het gaat om een 
heffing die voor 50% gebaseerd Is op de energiewaarde en voor 50% op 
het koolstofgehalte van de gebruikte grondstoffen. De heffing zou 
ge.leldeiiJk worden Ingevoerd : 3 uso per vat olie-equivalent in 1993, 
waarna zIJ Jaar 11 Jks met 1 USO zou worden verhoogd, zodat zIJ In 2000 
10 USO per vat zou bedragen. De heffing zou worden geTnd door de 
Lid-Staten. Met de energiecomponent van deze heffing wordt bc::>o;::, door 
het effect daarvan op de priJzen, de huishoudens en bedriJven ertoe aan 
te zetten rationeler met de beschikbare energiebronnen om te springen. 
Het doe I van de co2-component Is daarentegen de concurrent I epos I tIe 
te verbeteren van de energiebronnen, met name hernieuwbare 
energiebronnen, die het meest bevorderliJk blijken voor het realiseren 
van de stabil lserlngsdoelstelllng, en zodoende zowel het hulshoudel IJk 
als het Industrieel gebruik daarvan te ontwikkelen. 

8. Het betreft hier een pakket complementaire maatregelen die elkaar 
kunnen versterken en waarvan de synergie de kans dat het nagestreefde 
doel wordt bereikt sterk verhoogt. 

9. De voorgstelde maatregelen, waarmee In de eerste plaats wordt beoogd de 
C02-ultstoot te verminderen, ziJn zodanig ontworpen dat· ziJ ook 
andere gunstige consequentles voor de economie van de Gemeenschap 
zullen hebben. Deze maatregelen kunnen narnel Ijk biJdragen tot een 
veI I I ger energIevoorzIenIng van de Gemeenschap, een vermInderIng van 
andere verontreinigende emissies dan die van co2 , en het bevorderen 
van een doeltreffender exploitatle van de transportinfrastructuur en de 
ontwikkeling van milieuvriendeliJke vervoerswiJzen. ZIJ kunnen ook de 
concurrentiekracht van de Europese Industrie helpen verhogen en een 
pakket milieuvriendeliJke produktenen produkt letechnleken, waar steeds 
meer vraag naar Is, tot stand helpen brengen. 

10. Om het potentieel van de voorgenomen maatregelen optimaal te benutten 
en tegeliJk de aan het aanpasslngsproces verbonden tijdeliJke kosten zo 
laag moge I Ijk te houden, Is het van belang dat biJ de lnvoer:ng van de 
energle/C02-heff lng rekening wordt gehouden met bepaalde bcperker.jo 
factoren. In de eerste plaats mag de nieuwe heffing niet lelden tot een 
nettoverhoging van de totale heffingen. De hefflng, die door de 
Lid-Staten zal worden geTnd en tan goede zal komen aan de nc:t lona Ie 
begrot I ngen, dI ent te worden gecom~enseerd door f I sca Ie st lmu I anse." e·-. 
verlaging van belastingen en sociale premies ten gunste van de 
bedriJver. en <ie hul~l1ouaens. In een dergelijke opzet, waarbij ~c.: 

voorstel van de Com~·FHie niet zou ielden tot een hogere to12:c 
belastingdrUk, zou de belastingregeling geleldel!j~ meer·
overeonstemmlng \'Jcr·"ien gebr~cht met de mi r leu-elsen. In de t'<·=:::~ 

plzë.:: zal er r0:~enlng mosten worden gehQUc!en met het effect ver. Cc 
ma~tre~:~el op het concurrentlevermogen van de bedrijven In d. 
Gef'leencchë· Indien andere concurrerende landen dan die welke >:ere• 
tscc.gd "'~' ~e algAmene koppellngsclausule (zie punt 28) hun bso·! ... ,
geen "'<gel IJkbare heffing zouden opleggen. In dat geval voer·: ·o: <: 
reg•• .• ng In de toekenning van progresslev~ bo!~stlngvec '"'-'"~"r. 
afhankelijk van het aandeel van de energiekosten in de toeg~v:oe;.·.-
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waarde, alsmede In de mogeliJkheld om tiJdeliJke vriJstellingen te 
verlenen aan bedrijven die zich aanzienliJke Inspanningen hebben 
getroost op het gebled van energiebesparing of beperking van de C02-
ul tstoot. 

11. Het door de CommIssIe voorgeste I de ma a trege I enpakket wordt aangevu I d 
met een regel lng voor toetsing van de uitvoering van de strategie als 
gehee I . Deze re ge I I ng maakt de fo I I ow-up en de beoorde I I ng van de 
doeltreffendheld van zowel communautaire als nationale maatregelen 
moge I IJk. Tevens kunnen In het kader daarvan de aanpassIngen worden 
voorgesteld die wenseliJk of noodzakeliJK bliJKen In het licht van de 
economische ontwiKKeling In de Gemeenschap en op Internationaal niveau 
en van de biJ de totstandbrenging van de stabil lserlngsdoelstell lng 
gemaaKte voortgang, waarbiJ er met name op moet worden gelet dat biJ 
het bepa I en van de InspannIng d 1 e van de LId-Sta ten wordt ver I angd, 
rekening wordt gehouden met de economische beperKingen waarmee ziJ te 
maken hebben. 

12. BIJgaande voorstellen beogen de uitvoering van de In de mededel Jng van 
de Commissie van oktober 1991 omschreven strategie. ZIJ zijn het 
antwoord van de Commissie op het In de vergadering van 13 december 1991 
door de Raad Energie/MI lleu gedane verzoeK om officiële voorstel fen 
voor concrete maatregelen In het kader van de communautaire strategie 
In te dienen, Inclusief voorstellen voor een communautaire heffing. 

De fiscale en niet-fiscale voorstellen worden meer Indetal I behandeld 
In de desbetreffende documenten. BIJ de opstel I lng van deze voorstel fen 
Is de Commissie vervolgens dieper Ingegaan op een aantal aspecten 
waarvan de voornaamste elementen hieronder ziJn vermeld. Het betreft 

de consequentles van de voorstelde maatregelen voor h~t milieu, de 
energiesector en de economische en sociale situatie; 

de verdel lng van de lasten over de Lid-Staten; 

de maat re ge I en dIe worden overwogen om het hoofd te bI eden aan de 
concurrentieproblemen waarmee de communautaire Industrie te maken 
zou Kr I )gen; 

de opste I I I ng van de Gemeenschap ten aanzIen van ontw IKke I I ngs- en 
overgangseconomleën. 

* * * 

CONSEQUENT I ES VAN DE VOORGESTELDE t.!MTREGELEN VOOR HEI MI Ll EU PE 
ENERGIESECTOB EN PE ECQNQMISCHE EN SQÇIALE SITUATIE 

13. De voor goedKeuring aan de Raad voorgelegde voorstellen vormen een 
samenhangend geheel. Zoals In punt 8 hierboven reeds Is vermeld Is de 
doeltreffendheld van de verschillende maatregelen In sterKe mate 
afhanKelIJK van de Interactles tussen die maatregelen. BIJgevolg kan de 
technische component van de communautaire maatregelen niet ten vol Ie 



het gewenste multiplicatoreffect ten ·aanzien van nationale of 
particuliere Initiatieven opleveren zonder het katalysatoreffect en de 
stimulerende werking die uitgaan van de geleideliJke Invoering van de 
nieuwe energle/co2-hefflng. 

14. Deze voorstellen bliJken voorts een aanvulling te vormen op andere 
Initiatieven waarover de Commissie reeds voorstellen heeft Ingediend. 
Zo wordt de energle/C02-hefflng en het ALTENER-programm~ voor de 
ontwikkeling van bepaalde hernieuwbare energiebronnen In sterke mate 
kracht biJgezet door het voorstel van de Commissie Inzake de hervorming 
van het GLs(1) dat voorziet In de mogeliJkheld aan de 
voedselproduktie onttrokken grond voor andere doeleinden te gebrulken 
en zal lelden tot een daling van de marktpriJs voor bepaalde 
landbouwprodukten die als grondstof voor de produktie van 
blobrandstoffen kunnen worden gebruikt -, alsmede door het voorstel 
voor een rIcht I I Jn betreffende de ace I Jnzen op u I t I andbouwgewassen 
gewonnen motorbrandstoffen<2l, 

15. Bovendien Is het zo dat, aangezien het effect van het merendeel van de 
voorgestelde maatregelen met het verstriJken van de tiJd zal toenemen, 
de doeltreffendheld van de actie uit het oogpunt van de 
stabl llserlngsdoeJstel llng onvermiJdeliJk zal afhangen van de snelheld 
waarmee deze maatregelen daadwarkei IJk zul Jen worden uitgevoerd. Gezien 
het voorafgaande dienen de prognoses Inzake het effect van de 
verschl I lende maatregelen slechts als een benadering en zelfs als een 
eventual I telt te worden beschouwd waarvan de concretisering zal 
afhangen van de pol Jtleke bereidheld van de Raad om binnen een 
rede! Jjke termiJn het voorgenomen maatregelenpakket goed te keuren. 

a) MI I I eu-effect 

16. Volgens de recentste ramingen kan, Indien nieuwe 
stablllserlngsmaatregelen uitbliJven, de co2-ultstoot In de 
Gemeenschap tussen 1990 en 2000 nog met ten mInste 12 % toenemen. 
Vo I gens de door de dIensten van de CommIssIe u I !gevoerde sImuIatIes 
kunnen de door haar voorgestelde niet-fiscale maatregelen, Indien deze 
In optimale omstandigheden en rekening houdend met het stimulerende 
effect daarvan op Initiatieven van de nationale overheden en het 
bedriJfsleven ten uitvoer worden gelegd (met name versnelde Invoering 
van de beste beschikbare technologieën), ertoe biJdragen dsze toeneming 
met 5,5 procentpunt te verlagen, waardoor de uitstoot slechts met 6,5% 
zou stijgen. 

Deze biJdrage zal worden geleverd door 

De nieuwe acties die worden overwogen In het kader van het n:ERMIE
programma sr, die de co2-ultstoot met circa 50 mi IJoen ton, d.I. 
1,5 %, zouden kunnen terugdringen; 

de ·;oorstellen Inzake de uitvoer lng van het SAVE-programma. dit 
k~nnen resulteren In een vermindering met circa 3 procentpunt; 

(1) COM(91)379 def. van 18.10.1991. 
(2) C0~(92)36 def. van 28.2.1992. 
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het ALTENER-programma waardoor de uitstoot met een extra procentpunt 
zou worden verlaagd; 

Daarnaast moeten de fiscale en aanvullende nationale maatregelen met 
ongeveer 6,5 procentpunt biJdragen tot de stabl llserlngsdoelstelllng: 

b) Effect op de energiesector 

17. Zoals de Commissie reeds In haar mededel log van oktober 1991 had 
onderstreept, moet de gewenste vermindering van de co2-ultstoot tegen 
het jaar 2000 hoofdzakall Jk tot stand worden gebracht door een daling 
van de vraag naar energie en een verbetering van de energie
efficiëntie. Naar schatting zouden de resultaten op deze gebleden voor 
circa 85% kunnen bijdragen tot de algemene stabl llserlngsdoelstell Ing. 

18. Wat de omschake I I ng op a I ternatIeve energIebronnen bet re ft, verwacht 
men dat om technische, economische en politieke redenen pas tegen het 
Jaar 2000 aanzien! IJke resultaten zullen kunnen worden behaald. Wat het 
aspect alternatleve energiebronnen aangaat, zul !en de met ALTENER 
beoogde resultaten voor het merendeel pas na 2000 worden bereikt. Wat 
andere energiebronnen betreft, zal het aandeel van kernenergie en 
waterkracht vrijwel ongewiJzigd blijven. Daarentegen mag een zekere 
structure Ie ver I ag I ng van het gebruIk van vaste brandstoffen worden 
verwacht die, wanneer mogelijkheden voor het gebruik van kernenergie 
ontbreken, met name zouden worden vervangen door gas. Door deze 
ontwikkeling kan het aandeel van vaste brandstoffen In het totale 
verbruik van 24 % tot 20 %worden teruggebracht en dat van gas van 18 % 
tot 22 % worden opgevoerd. Het aandeel van aardol Ie, dat In de 
afgelopen Jaren enigzins Is geslonken door de concurrentie van vaste 
brandstoffen, zal zich echter waarschiJnliJk rond het huidige peil van 
43 % stabiliseren. Of deze ontwikkelingen vaste vorm aannemen zal 
echter afhangen van een aantal factoren en met name van de heffing die 
op elektriciteit zal worden toegepast, de vraag of de liberallsering 
van de markt In de betrokken sector daadwerkelijk van de grond komt, 
alsmede van de regeling die In de praktiJk zal gelden voor Industrieën 
met een hoog energieverbruik. Een andere bepalende factor In dit 
verband Is de ontwikkeling van de marktprijzen voor de verschillende 
grondstoffen voor de energievoorziening, waardoor het effect van een 
gedifferentieerde CO,-heffln~ geheel of gedeelteliJk tenlet kan worden 
gedaan. 

c) Effect op de ecpnomlsche situatle 

19. Doordat de voorgenomen maatregelen een rationeler energieverbruik 
bevorderen, zul !en ziJ belangriJke voordelen voor de communautaire 
economie met zich meebrengen, afgezien van de gunstige effecten voor 
het milieu. De economische voordelen zullen des te groter zl Jn Indien 
de Lid-Staten biJ een geliJkbliJvende lastendruk hun fiscale structuur 
zodanig zul !en aanpassen dat de economische efficiëntie daardoor wordt 
verhoogd. Het rationalisatieproces brengt echter op korte termiJn 
aanpasslngskosten met zich mee, zowel op macro-economisch als op 
bedrijfsniveau. Macro-economisch gezien, wat de economisch .acltvltelt, 
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de \'JGrkgclcge:ïhsld en de Inflatie betreft. zal het e~""·rsct naar rlle 
waars~hljniJjkheiC: gering zijn, op voorwaarde evem:el det met een 
a~ntü I factoren re~~en I ï\9 worGt gehouden. 1 n de eerste pI &ats ma~ de 
heffing per stlèo r:le: tot lectenverzwtrlng leiden. Eventueel mo~·~en 

compe;,ser~nd0 k.;)rt inger. v:order. toegestau1 om h6t tIJder! _:Ke of fee~ cp 
de eco:lom!s:::~c ;;:ct:vJ:clt \:e h::.tpen verzacliten. In de tweed$ ptz.e;.ts 
zullen de c:r.~pz.ss/ngK::;s·~~Ti gem2.tlgd ziJn lnC!en gebruik \':ordt ger.:aat:t 
van hot ébs:;pt :evcnr.Jgen van Cs merkt G;)or de heff lng gele/Cel! Jk on 
zondAr vern:.ssl:1gan Ir~ te voeïsn. Mst het oog op de doe!~r:·ff:-'""::iheiC: 

moet t:! J de cc::-:pensa t lt. evr.;,~eens reken In~ \':orden gehoU.d0r1 n;:.. ~ de 
stabl I lserlnbs~~ ... ::.· is-~el; tng. :n dit verband dient tG ~·orde~ gsdact1t ç:ct 
het aanzle~Jîlj[-;:6 aande~l van de vervoersector In de tre~dmatlge 

stijging van db co 2-uitstcot In de Gemeenschap. Bijgevolg moet de 
concrete toepë.sslng van de maatregelen de sector In staat st-si/en te 
profiteren van de positieve stlm~lansen die uitgaan van het feit dat de 
nefflng niet tot lastenverzwaring leidt. 

20. Het te verwachten effect van de heffing op de verschillende Industriële 
sectoren Is niet alleen afhan!<eiiJk van de mate waarin de produktie In 
de verschillende sectoren energie opslorpt. Het hangt ook af van de 
Intensiteit van het lndernatlonale handelsverkeer, de maatregelen die 
door onze concurrenten In de commerciële sfeer worden genomen In het 
kader van hun energlebesparlngsstrateg!eën, alsmede van de elasticiteit 
van de vraag ten aanzien van priJsverhogingen. Voor het grootste deel 
van cie be-en verwerkende Industrie, die circa 85% van de 
werkgelegenheld In de Industriële sector voor haar rekening neemt, 
vertegenwoordigt energie slechts 0 à 5% van de totale produktlekosten. 
Er Is echter een kleine groep sectoren, waarvan sommige Jntern~tlonaal 

moe~on concurreren, die moge: Ijk In mindere of meerdere m~ts schade 
zu I I en ondervInden. De InvoerIng van een energ I e/C02-heff I ng zou, 
rei<enlng houdend met het feit dat de heffingen In totaal niet mogen 
stljg0n, kunnen r.:osulteren In een vriJ annzlenlljke \oene1'1lng van de 
produ~tlekosten voor de Industriesectoren met een hoog snerg!uverbrulk, 
In een gematigde stijging en zelfs een daling van de prodU!(\Jekosten 
voor de overige Industriële sectoren, en In een vriJ steri(e 
vermindering van de prijzen van diensten. In de voorgestelde regeling 
is echter bepaald dat aan bedrijven uit de sectoren m~t ae, hoog 
energieverbruik die bloodgesteld bi! jven aan concurrent Ie ~~:·:- Janden 
die geen vergeliJkbare heffing of maatregelen van geliJke wer!(ing 
hebben Ingevoerd, een volledige of gedeelteliJke vrijstelling te 
ver lenen In ruil voor specifieke toezeggingen . 

d) Gevolaen voor de huishoudens 

21. De koopkracht van de huishoudens zt.l rechtstreeks \'!Ord6n anngett.st do0r 
de zwaardvre be!nr:.tlngdruk op do partlcullen3 aankopen van energie en 
bran<>stoffer., c:: indirect dor het effect van de heffing op dG prijzen 
van lndustr!tle j.)rodu~ten. H::.t onrr,Jddeii!Jke pffect van de l:iVc·e~:ng 

van ee.1 ec,ergie/C02-hefflng zal dus hoofGzakell Jk bepualé ~.orden 
door het ~- idige bestedingspatroon. In dit verbarod dient te ;.o:r~~ 

opgemer~t dat een heff Jng van 10 $ per vat cl ie of het equlva Jen! 
daar,,~" o, ~ à 1, 3 % van de tot a Ie u I \gaven van de hu I shoudens ~au 

vertegenwooïdlgen. 
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22. U I t de beschIkbare gegevens b 11 )kt dat hu I shoudens met een beperkt 
Inkomen een relatief groter aandeel van hun budget besteden aan energie 
dan hu 1 shoudens dIe het wat ru lmer hebben. Voor autobrandstof ge I dt 
echter het omgekeerde. Rekening houdend met deze tegenstriJdige 
tendensen en uitgaande van het principe dat het bestedlngspratroon niet 
zal worden gewijzigd, wordt verwacht dat het regressieve effect van de 
energle/C02-hefflng zeer beperkt zal ziJn. Wel moet er op worden 
gewezen dat het reële effect van de heffing op de verschl I lende 
categorieën huishoudens zal afhangen van de mate waarin de heffing door 
de Lid-Staten vla de overige heffingen zal worden gecompenseerd, 
alsmede van de winst die zal worden behaald door een ratlonaler 
energiegebruik en het gunstige effect daarvan op het milieu. 

VEBPELING VAN PE LASTEN 

23. De economische lasten die voortvloeien uit het met het voorgenomen 
maatrage I enpakket samenhangende aanpass I ngsproces zu I I en nor ma a I vrIJ 
evenwichtig over de verschl I lende Lid-Staten worden verdeeld, voor 
zover de In punt 19 vermelde voorwaarden In acht worden genomen. Binnen 
een land wiJst een laag emmlsslenlveau per Inwoner vaak op een 
betrekkei Ijk geringe economische ontwikkeling. Dit gaat vaak samen met 
zeer hoge emissies per energie- of produkteenheld (BNP). Bijgevolg zal 
verbetering van de energie-efficiëntie en de daaruit voortvloeiende 
rationalisatie In deze landen een uitgesproken gunstig effect hebben. 
ProbIemen kunnen a I I een optreden IndIen de economIe van de bet rokken 
landen niet voldoende flexibel Is om de aan het aanpasslngsproces 
verbonden korte termiJnkosten op te vangen. 

24. Het evenwicht tussen de landen zal ook afhankeliJk zijn van de 
Inspanningen die autonoom op nationaal niveau worden gedaan. HierbiJ 
dient te worden aangestipt dat de meeste Lid-Staten waarvan de co2-
ultstoot per Inwoner hoger Is dan het communautaire gemiddelde, zich 
ertoe hebben verbonden om zich op nationaal vlak grotere Inspanningen 
te getroosten dan strikt nodig Is om de emmlssle In het )aar 2000 te 
stabiliseren. De voorgestelde regeling Inzake de energle/C02-heff lng 
biedt deze landen eveneens de mogelijkheld een hogere heffing toe te 
passen dan het voor de Gemeenschap vastgestelde minimum. 

25. In dit stadium Is het echter moelliJk de werkeliJke kosten van het 
aanpasslngsproces voor elk land nauwkeurig In te schatten. Deze kosten 
zullen regelmat lg door de Commissie worden geraamd m~t behulp van 
a I gemene men I tor I ng, a I smede spec lf I eke mon 1 tor I "g van de 
energle/C02-hefflng. Mocht biJ deze evaluatie bll)ke" dat de kosten 
voor een bepaalde Lid-Staat niet In verhouding staan tot de economische 
draagkracht van het land, dan kan de heffing tiJdeliJk worden 
opgeschort, Indien de betrokken Lid-Staat daarom ver zoo<:. kan eveneens 
financiële steun worden verleend uit de verschl 1 lende fondsen of 
financiële Instrumenten van de Gemeenschap, met name de 
structuurfondsen en het coheslefonds. In uitzonder 11 Jke omstandigheden 
kan de Raad met eenparigheld van stemmen tot een tiJdeliJke schorsing 
van de heffing besluiten. 
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26. Aangezien de door de Commissie voorgestelde m2atregèle~ niet al it'cn 
bevorderiJk zullen zijn voor de stablllserlngsdoelstelllng, <1aar ooV. 
andere gunst lgs cc,nsequer.t les voor de economie zu: Jen hebben, !~un~en de 
door de Gerr.eenschap op het gebIed van duurzame ontw 1 k~:e: I I ng beh~ë.! de 
resultaten er al leen maar door worden verbeterd. Met name de verhoging 
van de energie-efficiëntie Is In het belang van de Industrie In de 
Gemeenschap. Gezien de noodzaak de opwarming van de aardatmosf0~~ te 
bestriJden, moet de communautaire actie echter ook worden gezien als 
een onderdeel van een Internationaal streven waaraan alle landen, met 
name de Industrielanden, naar draagkracht moeten biJdragen. Al Ie 
Industrielanden I Ijken thans bereid om hun co2-ultstoot op het niveau 
van 1990 te stab I I I sren. Wat de voor het bere I ken van d 1 t doe I In te 
zetten mlddelen betreft, passen de meeste EVA-landen reeds fiscale 
maatregelen toe of ziJn ze dit van plan. De Gemeenschap zal zich verder 
maximaal bi l)ven Inspannen om ervoor te zorgen dat de overige 
Industriële partners dezelfde weg Inslaan. 

27. In dit verband dient te worden opgemerkt dat de Gemeenschap wl I 
voorkomen dat a I haar moe I te vergeefs za I zIJn door een gebrek aan 
Internat I on a Ie samenwerk 1 ng van de kant van haar beI angr I Jkste 
Industriële concurrenten. ZIJ denkt daarbiJ met name aan een situatle 
waarin de concurrentiepositie van haar Industrie met een hoog 
energieverbruik zou achteruitgaan ten opzichte van handelspartners die 
meer dan de Gemeenschap biJdragen tot het broeikaseffect, maar zich 
geen ver ge I IJkbare InspannIngen getroosten. Daarom bevat ten de 
voorstellen van de Commissie bepalingen om verplaatsing van Industriële 
activiteiten te voorkomen. Een dergeliJke verplaatsing zou nameliJk 
na de I I g zIJn voor de economIe van de Gameenehap en de we re I dw IJ de 
vermlnder lng van de emissie van broeikasgassen zou er In het geheel 
niet biJ gebaat ziJn. 

28. In de fiscale regeling Is biJgevolg bepaald dat In dit stadium de 
heffing slechts van kracht wordt Indien In de overige OESO-landen een 
heffing die vergeliJkbaar Is met die welke In de Gemeenschap wordt 
overwogen of maatregelen met een vergeliJkbaar financieel effect worden 
Ingevoerd. Wat meer specifieke concurrentieproblemen betreft die kunnen 
voortvloeien uit de produkt leomstandlgheden In andere landen dan die 
van de OESO, voorziet het voorstel voor een richt I IJn In moge I IJkheden 
voor aanpassIngen en vr 1 J ste I 11 ngen, zoa Is reeds ver me I d In punt 10. 

Oë GEIJEEh!SCH4p E~' DE ONUII ~;;;:;;,.1 NGS- Etl QVERGANGSECONOM I EEN 

29. floc.wc! de co 2-l!: tstoot van de ontw Ikke I I ngs I ancten tot dusver bcperr.t 
Is gebleven, wordt In de komen Jaren een snelle st I )ging v.:;n het 
aandeel van de:e landen In cie totale emissies verw~cht. Het Is v~n het 
grootst~ ~:.l2ng dat de Industrielanden door concrete er. doeltreffend~ 

maatres~lcn ter beperking van hun eigen emmlssles het voorbeeld geven 
aan c;~ ontwikkelingslanden, willen ziJ dat deze zich aansluiter biJ een 
wereldomvattende strateg:e. De Industrielanden dienen O')k econom1sch 
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zwakkere landen te helpen hun emmlssles 
beperkIng van de co2-u I tstoot In dIe 
wijze en tegen lage kosten te realiseren 

te stabiliseren, te meer daar 
landen vaak op doeltreffende 
Is. 

30. De Gemeenschap zal met name vla haar financiële Interventles de landen 
In Midden- en Oost-Europa en van het GOS, die verantwoordeliJk ziJn 
voor een belangriJk deel van de total co2-ultstoot, moeten stimuleren 
om passende maatregelen te nemen. Deze landen ziJn gezien hun 
ervaringen uit het verleden over het algemeen trouwens zeer gevoel lg 
voor milieuproblemen en ziJn zich ervan bewust dat het van fundamenteel 
belang Is rekening te houden met de milleproblemen wil de 
herstructurering van hun economie tot duurzame ontwikkeling lelden. In 
dit verband kunnen nieuwe mogeliJkheden worden geopend In het kader van 
het Europees Energlehandvest, met name wat betreft een rationele 
exploitatle van mlnder verontreinigende energiebronnen. 

CONCLUSIE 

31. De Commissie nodigt de Raad uit om de volgende reeks maatregelen goed 
te keuren : 

-een voorstel voor een kaderrichtliJn ter verbetering van de energie
efficiëntie (SAVE); 

-een voorstel voor een beschikking Inzake specifieke actles ter 
bevorder lng van de penetrat legraad van hern lauwbare energ lebrennen 
(AL TENER); 

-een voorstel voor een richt I IJn Inzake een gecombineerde koolstof
energieheffing; 

- een voorste I voor een beschIkkIng Inzake een bewak I ngsmechan Isme 
voor de uitstoot van co2 en andere broelkasgassen. 

De Commissie wiJst er voort op dat het voorstel voor een richtliJn 
van de Raad betreffende de acciJnzen op uit landbouwgewassen 
gewonnen motorbrandstoffen<1l, dat reeds biJ de Raad Is Ingediend, 
eveneens kan biJdragen tot een vermindering van de emmlssles van 
broelkasgassen. 

(1) COM(92) 36 van 28.02.1992 
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TOELICHTING 

De actieprogramma's van de Europese Gemeenschappen op milieugebied van 1973( 1 ), 

1977(2 ), l983C 3l, 1987( 4 ) en 1992( 5) hebben het belang van de vermindering en de 

voorkoming van luchtvervuiling onderstreept. 

De Europese Raad van Dublin van juni 1990 heeft erop aangedrongen dat zo spoedig 

mogelijk doelstellingen en strategieën worden goedgekeurd om de emissie van 

gassen die een broeikaseffect teweegbrengen, in het bijzonder van kooldioxide 

(C02), gezien de sterke werking daarvan op dit broeikaseffect te beperken. 

Hoewel het broeikaseffect in zijn wereldverband moet worden beschouwd, is de 

Gemeenschap nochtans .van mening dat op communautair niveau milieubeschermende 

maatregelen ter beperking van de co2-emissies dienen te worden genomen, alsmede 

dat .op rationeel energiegebruik gerichte veranderingen moeten worden 

aangemoedigd. De Energie/Milieuraad van 29 oktober 1990 heeft zich ertoe 

verbonden de co2-emissies in de Gemeenschap tegen het. jaar 2000 te stabiliseren 

op het niveau van 1990. 

Gezien deze verbintenissen heeft de Commissie, om de gedachtenwisseling hierover 

te stimuleren, op 14 oktober 1991 een mededeling inzake de .communautaire 

strategie voor de verwezenlijking van deze st~ilisering< 6 l aan de Raad 

voorgelegd • 

. !-; - ' . 

'i .• _, ·:· . ~. _,. :-,; .. 

:.·.· ·- .. · .. - • .,i •.• · . .!. . ,__ •• 

(1' PB c 112 van 20.12.1973, blz. 1 

( 2) PB c 139 van 13.06.1977, blz. 1 

(3) PB c 46 van 17.02.1983, blz. 1 

(4) PB c 328 van 7.12.1987, blz. 1 

( 5) COM(92) 23 def., van 7,04.1992 

(6) SE!=(9l) 1744 def., van 14.10.1991 

•, ., 
' 
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Deze strategie steunt voornamelijk op volgende vier beleidsinstrumenten 1 

- klassieke maatregelen en instrumenten, onder meer O&O-programma•a en technische 

maatregalen ter beperking van de 002-emissies1 

- nationale programma's ter aanvulling van de andere maatregelen, waarbij 

rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerkan van de Lid-staten op 

economisch, cultureel, geografisch of technisch gebied/ 

gepaste maatregalen ter ondersteuning van dia Lid-Staten waar het 

vervuilinganiveau ten aanzien van de emissiebeperking of in economiach~ zin de 

grootsta problemen doet rijzen/ 

- een fiscaal gedeelte, onder meer de invoering van een specifieke energie/002-

belasting. 

Gezien de economieche effecten en het gedrag van de economische sectoren, zijn 

fiscale maatregelen een belangrijk element in de op een •no regrat policy• 

gebaseerde algemene strategie. Bovendien wordt in bovengenoemde mededeling 

aangedrongen op het nemen van maatregelen om de internationale 

concurrentiepositie van de communautaire economie in stand te houden en op het 

respecteren van het beginsel van de algemene fiscale neutraliteit. 
- - . . ·. . .. ; . 

Het Comitê voor Economische Politiek werd om een studie van de door de Commissie 

voorgestelde alge~~~e ·strategie verzocht en heeft in dit kader op S november 1991 

aan de Raad en de Commissie verslag uitgebracht. Dit comit6 wee• op de 

consistentie van de door de Commissie voorgestelde strategie zowel wat de 

nageetreefde doelstellingen als wat de economische doelmatigheid betreft en zag ~ 

ook het voordeel van fiscale maatregelen waarbij de concurrentiepaaitie van de 

communautaire bedrijven in het kader van de wereldhandel niet uit het oog wordt 

verloren. 

., .. 

... 
'·~: .. ·_. . -

;- -: ·' 

,-. 
·~ 



• 

- 4 -
/ 

.De Energie/Milieuraad van 13 december 1991 heeft de commissie verzocht officieel 

voorstellen. in te dienen èetreffende de uit de communautaire strategie 

voorLv!oeiande concrete maatregelen, met inbegrip van voorstellen inzake. een 

belasting op communautair niveau. 

De Ecofin-Raad van 16 december 1991 heeft akte genomen van de werkzaamheden van 

de Energie/Milieuraad en heeft.verzocht de wijze van uitvoering en de effecten 

van een eventuele belasting eerst te bestuderen en het bestemmingsprincipe 

hierbij in acht te nemen< 1 l, 

Met het huidige voorstel wordt ernaar gestreefd een zodanige specifieke belasting 

op kooldioxide-emissies en op energie in te voeren • 

I. EISEN WAARAAN BET BELASTINGINSTRUMENT MOET VOLDOEN 

Het belastinginstrument beantwoordt aan de volgende eisen. 

1, Een lange-termiinactie 

Hoewel men er. op goede gronden naar streeft het economisch functioneren van de 

energiemarkten te optimaliseren door de externe kosten, in het bijzonder de 

milieukosten die zij veroorzaken maar op het ogenblik niet betalen, hierin 

door te berekenen, toch rijst de vraag in welk gebruikskader het instrument 

zal dienen te functioneren. Dit is niet zonder belang wanneer een spectaculair 

korte-termijneffect van een krachtige. maatregel inzake de·prijzen moet worden 

afgewogen tegen een progressieve, maar diepqaande.lange-termijnmaatregel die 

voornamelijk dient om het gedrag van de marktdeelnemers te beïnvloeden. 

(1)Nota van het Voorzitterschap van de Groep Fiscale Aspecten aan de ECOFIN-Raad, 

Fisc, 119 van 21.11.1991 
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Deze laatste weg geniet de voorkeur van de Commissie< 2 l. 

Dit stemt. overeen met de keuze van de Commissie voor een tarief dat moet 

stijgen van J USO/vat in 1993 tot 10 USO/vat in het jaar 2000. 

2. pe bandhaying van de concurrentiepositie van de communautaire bedri1ven 

Bij het gebruik van de belastingheffing als instrument in de strijd tegen het 

broeikaseffect moet de Gemeenschap evenwel een aantal specifieke problemen, 

met name inzake het concurrentievermogen, onder ogen zien, welke kunnen 

ontstaan als de communautaire marktdeelnemers die veel energie varbruiken door 

de hen opgelegde meerkosten zowel op hun intracommunautaire ala op derde 

markten worden blootgesteld aan de concurrentie van bedrijven die opereren 

vanuit landen waar dergelijke heffingen niet worden toegepast. oerhalve dient 

ervoor te worden gewaakt dat de instelling van deze belasting geen negatief 

effect heeft op de groei, de investeringen en de werkgelegenheid. 

Bovendien dient het gevaar te worden vermeden dat Europese badrijven zich 

vestigen in derde landen met minder strenge milieunormen dan de Gemeenschap. 

Daarenboven zullen hun bedrijfskosten zijdelings nog worden verzwaard als het 

gevaar bestaat dat de gehele communautaire economie de weerslag zou ondergaan 

·van een door deze belasting aangewakkerde inflatie indien de ingavoerde 

"--·belasting niet wordt geneutraliseerd doordat de druk van de verplichte 

",·_heffingen op het niveau van v66r de invoering gehandhaafd blijft • 
. ''.;:r:· ... • '{~.:i 

·- Hieruit volgt dat de belasting in de Gemeenschap niet daadwerkelijk zal kunnen 

worden toegepast voordat haar voornaamsta concurrenten onder de leden van de 

OESO een soortgelijke belasting of maatregalen met aan vargelijkhaar 

financieel ·affect hebben ingevoerd. 

(2) Zie SEC(91)1744 daf., punt 19. 
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XI. RANQVOQRWAARPEN BIJ BET INyOEREN VAN HET BELASTINGINSTRUMENT 

Bij de hieronder voorgestelde belastingregeling wordt rekening gehouden met 

bovengeno~mde factoren door aan te sluiten bij de bestaande fiscale stelsels 

in de Lid-Staten ten einde zoveel mogelijk administratieve meerkosten of 

strijdigheid met de in het kader van de interne markt en van de 

internationale overeenkomsten aangegane verbintenissen te vermijden. 

1. Problemen waarmee rekening moet worden gebouden 

Bij het stelsel van de belastingheffing op kooldioxide en op energie moet met 

verschillende doelstellingen rekening worden gehouden. 

a) Bet stadium van de belastingheffing 

Bij toepassing van de op fiscaal gebied algemeen aanvaarde regels is het 

waarschijnlijk het beste de belasting te heffen op de energie in de vormen 

bestemd voor eindverbruik. 

De vraag rijst immers of fossiele energiedragers reeds bij hun input in het 

transformatieproces of pas bij levering aan de verbruiker in de vorm van 

energie voor verbranding of motorische stuwkracht belast moeten worden. Zo 
. '· ~-· .. 

lijkt het .bij voorbeeld beter de vercooksingsprodukten te belasten dan de 

···steenkool voor de cokesfabrieken bij het verlaten van de mijn.· 

De doelmatigheid van de belastingheffing - die toeneemt naarmate de energie in 

het vroegste stadium belast wordt - komt hier in conflict met de traditionele 

regels van de fiscale techniek. Dit. geldt eveneens voor het concurrentieneutrale 

karakter van de heffing (voorkomen van de verdoken doorwerking van 

belastingelementen in de prijzen van de afgeleide produkten), de doorzichtigheid 

ervan (de export naar derde landen of de 
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intracommunautaire leveringen van belasting vrijstellen en de import uit derde 

landen of de intracommunautaire aankopen volgens de tarieven van het verbruikende 

land ba].astan) en de toekenning van da opbrengst van de heffing aan het land waar 

het gebruik ala brandstof plaatsvindt (bestemmingsprincipe). Het logiache gevolg 

van deze regel ten aanzien van het internationale handelsverkeer ia dat de 

anergiebelasting het dichtst bij de eindverbruikar ~d.w.z. in de landen van 

bastemming - moet worden geheven. 

Deze laatate overwegingen van fiscale aard zijn cruciaal voor de interna markt en 

het zonder distorsies functioneren van het vrije verkeer van goederen tussen de 

Lid-Staten onderling en tussen de Lid-Staten en derde landen. Het 

belastingstelsel dient er narnelijk voor te zorgen dat doorverwerking van de 

belasting in afgeleide produkten wordt vermeden, daar de belastingvrijstelling 

van exportprodukten (of het belasten van ingevoerde produkten) en de bijzondere 

behandeling van de industrie, in het bijzonder via fiscale stimuli, dan worden 

bemoeilijkt. 

b) De nood:aak van een apecifieke behandeling voor de induotrie 

Het voorgestelde belastingstelsel bergt ook een tegenstelling in zich tussen de 

doelmatigheid van de maatregelen uit het oogpunt van de strijd tegen het 

broeikaseffect enerzijds en de economische belangen van de communautaire 

industrie anderzijds, tenminste zolang de communautaire marktdaalnemers moeten 

opereren in een _fiscaal klimaat dat hen ten opzichte van buitenlandse 

concurrenten benadeelt. oe communautaire industrie ziet namalijk haar kosten 

·atijgen ten opzichte van de concurrentie van derde landen binnen en buiten de 

Gemeenschap. zoals de meded~ling van de ~o~issie van 14 oktober(l) reeds liet 
. . ... .:~ .. 

vermoeden, ia in de hieronder voorgestelde regeling voorzien in een bijzondere ~; 

behandeling. ,. 

-~- ... -.·. 

(1) SEC(91)1744 de!., punt 22 
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c) Bet principe van de fiscale neutraliteit 

Ir. overigens ongewijzigde omstandigheden, zou een nieuwe belasting een 

verzwaring van het algemene niveau van de verplichte heffingen teweegbrengen. 

Dit niveau is in de Gemeenschap echter gemiddeld reeds zeer hoog, zodat het 

·.aanbeveling verdient dat • ••• de nieuwe belasting niet ten gevolge moet hebben 

dat de wettelijke premies en heffingen toenemen< 2>•. Deze neutraliteit is van 

cruciaal belang om de weerslag van de invoering van de belasting op de 

inflatie en de groei te verzachten. Het is echter aan de afzonderlijke Lid

Staten om de vormen en modaliteiten te bepalen waardoor wordt bereikt dat de 

heffing in fiscale zin neutraal blijft. 

2. De integratie in het bestaande fiscale kader 

Zoals: is aanbevolen in de mededeling van 14 oktober 1991( 3 ) moet naar het 

doelmatigste, eenvoudigste en het gemakkelijkst te beheren systeem worden 

gezocht. 

Naar het voorkomt voldoet de hierboven aangegeven regeling waarbij met de 

bestaande fiscale wet en regelgeving rekening wordt gehouden, aan deze 

voorwaarde~ ook.al is deze heffing in feite de eerste uniform-communautaire 

belasting zowel wat stelsel als wat tarieven betreft • 
.. , ~ ,-

De integratie van de belasting is mogelijk doordat een groot aantal aspecten 

van het dagelijkse technische beheer van het stelsel overeenkomstig het 

subsidiariteitsprincipe aan de Lid-Staten kunnen worden overgelaten zonder dat 

hiermee afbreuk wordt gedaan aan de essentie van het stelsel en zonder gevaar 

voor, zelfs geringe, distorsies. 

(2) SEC(9l)l744 def., punt 20 

(3) SEC(91)1.744 def., punt 28 
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Het spreekt vanzelf dat de belasting ten aanzien van de reeds aan 

geharmoniseerde communautaire regels onderworpen produkten, alsmede ten 

aanzien van vaste fossiele energiedragers en gas in overeenstemming is met de 

bestaande beginselen, in het bijzonder op het gebied van de accijnzen. Omwille 

van de eenvoud en de homogeniteit worden bestaande, hier toepasselijke, 

beginselen en definities als referentie gebruiké, 

3. Biizondere gevallen 

De toepassing van de belasting op kooldioxide-emissies en op energiedragers 

leidt tot bepaalde problemen ten aanzien van een samenhangende en evenwichtige 

benadering van de behandeling van de verschillende energiedragers. 

a) De uitoluiting van grondotoffen 

De meeste primaire energiedragers en hun afgeleide produkten kunnen zowel als 

grondstof als als motorbrandstof of andere brandstof worden gebruikt. Zoals in 

de mededeling van 14 oktober 1991( 1 ) is onderstreept, dient het gebruik als 

grondstof - in oorspronkelijke vorm zoals turf in de landbouw, of als afgeleid 

produkt van steenkool- en aardoliedistillatie - buiten de werkingssfeer van de 

belasting te worden gelaten. Niettemin is het vanzelfsprekend dat de bij de 

produktie.van secundaire energie (warmte, elektriciteit) gebruikte fossiele 

.energiedragers geen.deel uitmaken van deze grondstoffencategorie en dat 

daarmee door een voor deze energiedragers passende regeling rekening dient te 

worden gehouden, ook al zijn zij met name ala grondstof bij het 

···.opwekkingsproces van belasting vrijgesteld •.. 

. •·· •. '· :·~. 

' 

(1) SEC(91)1744 def., punt 25 
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b) De uitaluiting van de hernieuwbare energiebronnen 

Hernieuwbare energiebronnen - mét wind- en zonnewarmte opgewekte en uit 

landbouwprodukten, biologisch en plantaardig materiaal gewonnen energie, enz. 
' 

- moeteh eveneens buiten het toepassingsgebied van de belasting worden 

gehouden, omdat zij geen aanleiding geven tot co2-emissies en/of omdat zij 

reeds zijn opgenomen van andere communautaire beleidsvormen, Hetzelfde geldt 

voor kleine hydra-elektrische installaties van minder dan 10 megawatt, die in 

het algemeen geen nadelig effect hebben op het milieu. 

4. Een belasting op communautair niveau 

_In verband met de eisen van goed beheer moet het vast te stellen fiscale 

stelsel onafhankelijk zijn van andere, ook geharmoniseerde heffingen op 

produkten of omzet. Hoewel de belastingopbrengst voor de schatkist van de Lid

Staten is bestemd, dienen de doelstellingen en de essentiële 

beheersmodaliteiten ervan op communautair niveau te worden vastgesteld en 

beheerd. 

OVerigens moet er - om ondoelmatigheid te vermijden - voor worden gewaakt dat 

de belasting niet met andere soortgelijke indirecte belastingen op een zelfde 

produkt wordt verward.· 

.:. ' 

Met het oog op de onafhankelijkheid van het stelsel moQt de Commissie over de 

nodige ·middelen beschikken om de regeling coherent en eoepal te laten 

f.;~ctloneren.-
·· .... · 

III. UITVOERIGE PRESENTATIE VAN DE VOORGEST~DE riSCALE 5XO~lNG 

· ... -~ De voorgestelde belasting, die op communautair niveau wordt ingevoerd maar 

· door de Lid-Staten wordt geheven, vertoont de vol9ande kenmerken. 

·•' 
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1) De belastinggrondslag 

Door de heffing op fossiele energiedragers wil men vooreerst de kooldioxide 

belasten,voor een deel dat 50 \ uitmaakt van de totale belasting/ deze 

laatste is gesteld op 17,70 ecu per ton olie-equivalent (TOE)( 1). De andere 

helft van de belasting wordt geheven op de thermische waarde van de al dan 

niet fossiele energiedragers, met uitzondering van hernieuwbare 

energiebronnen. 

Deze belasting zal worden geheven op alle vaste, olie- of gasvormige 

fossiele energiedragers, hetzij in oorspronkelijke staat wanneer zij als 

motorbrandstof of als andere brandstof worden gebruikt, hetzij in hun als 

zodanig gebruikte uiteindelijke vorm, wanneer de brandstof door 

transformatie van de oorspronkelijke produkten is verkregen. 

Door de toepassing van de belasting te beperken tot het gebruik als 

motorbrandstof of als andere brandstof worden grondstoffen buiten de 

regeling gelaten. 

2) Belaotingatelael 

Het belastbaar feit wordt_geacht plaats te vinden bij de winning van de 

produkten in oorspronkelijke toestand of bij de aanmaak van hun afgeleide 

produkten, alsook bij invoer. 

OVer het geheel genomen. verloopt de praktische t_oepassing van de belasting 

in hoofdzaak volgens de technieken van het accijnsstelsel, waarbij_ -~verigens 

de uitwerking van een aantal details overeenkomstig het 

subsidiariteitsprincipe aan de Lid-staten wordt overgelaten. Deze soepelheid 
. . . ~ . . - .. - . ~- - . . ···- .. ·- . 

biedt de Lid-staten de mogelijkheid optimaal gebruik te maken van de 

-bestaande administratieve structuren ten einde de administratiekosten voor 

handel en industrie, gebruikers en overheidsdiensten zoveel mogelij~ te 

beperken. 

(1)Dit stemt overeen met een belasting van 3 dollarfvat tegen de gemiddelde 

ecu/dollar-wisselkoers in 1991. 
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De regels inzake het belastbaar feit en de verschuldigdheld worden eveneens 

overgenomen van het accijnsstelsel. De verschuldigdheld wordt vastgesteld bij 

het verbruik. Wij wijzen erop dat de Lid-staten, ook ten aanzien van 

elektriciteit, volgens door de Commissie nader te bepalen regels 

schorsingaregelingen instellen met betrekking t~t de inverbruikstelling. De 

Lid-Staten dragen zorg voor de aanslag en de inning volgens hun ter zake 

geldende gebruiken, Ten aanzien van de produkten waarvoor de accijnzen op 

minerale oliën reeds geharmoniseerd zijn, evenals ten aanzien van vaste 

fossiele energiedragers en gassen is het parallellisme inzake de voorschriften 

voor produktie, voorraad, transport en de .controle overigens gehandhaafd, 

3) De tarieven 

De belasting wordt ingevoerd naast de reeds bestaande, op communautair niveau 

geharmoniseerde accijnzen~ 

a) Basistarief 

Overeenkomstig de richtsnoeren in de mededeling van 14.10.1991 inzake de 

tarieven zou het voor alle Lid-Staten geldende gemeenschappelijke basistarief 

per ton kooldioxide die door fossiele energiedragers wordt uitgestoten, worden 

vastgesteld op 2,81 ecu. en. op 0,21 ecu pergigajoulevoor de 

belastingcomponent die betrekking heeft op energie. Deze waarden 

vertegenwoordigen voor een TOE een totale belasting van 17,75 ecu, hetgeen 

overeenstemt met 3 USDfvat tegen de prijs van 1991, Ten aanzien vàn de hydro

elektrische energie die geproduceerd wordt in installa.ties van meer dan 

10 megawatt, is alleen de energiecomponent van de belasting verschuldigd en 

het op de geproduceerde elektriciteit toegepaste tarief bedraagt 0,76 ecu/Mwh. 

Het tarief van de energiecomponent dat van toepassing is op uit andere vormen 

van input verkregen elektriciteit bedraagt .2,1 ecu per Mwh geproduceerde 

elektriciteit. 
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De Lid-Staten die dit wensen, kunnen hogere tarieven toepassen. 

Hoewel voor de gebruikelijke koolwaterstoffen het ~otale bedrag van de 

belasting gezien de nauwkeurig bekende samenstelling en de homogeniteit van 

deze produkten gemakkelijk kan worden vastgesteld, geldt dit niet voor de 

vaste fossiele energiedragers (steenkool, bruinkool, turf) waarvan het aantal 

soorten vrijwel onbeperkt is en de kwaliteit sterk uiteenloopt. Zelfs inzake 

de kwaliteit van de aardgassen Joijn de verschillen aanzienlijk. Het moet dan 

ook aan de Lid-Staten worden overgelaten voornoemd basistarief op de best 

mogelijke wijze in te voeren. Zij kunnen dit tarief in schijve~ toepassen om 

door te frequente of precieze controles veroorzaakte hoge administratiekosten 

te vermijden. 

b) D• .•ecundaire energiedragers / 

De vaststelling van de tarieven voor de opgewekte warmte en elektriciteit 

verdient bijzondere aandacht. De opzet van de regeling is dat de uit primaire 

fossiele energiedragers geproduceerde warmte en de elektriciteit wat de 

koolstofcomponent betreft niet als zodanig worden belast, maar wel via de 

input van de primaire energiedragers. Zoals hierboven is aangegeven, is de 

energiecomponent van de belasting op de elektriciteit, ongeacht de gebruikte 

·input, vastgesteld op 2,1 ecu/Mwh geproduceerde elektriciteit, behalve voor 

hydro-elektriciteit.waarvoor een tarief van 0,76 ecu/Mwh wordt toegepast. 

In de regeling is voorzien in de nodige maatregelen om de doorzichtigheid van 

·de belasting veilig te stellen. Op de facturen voor levering van elektriciteit 

of warmte moet namelijk het bedrag van de in de prijs vervatte belasting 

worden vermeld. 
-·.·: v· 

.•! •• ,-.. __ 

I 



; .· 

- 14 -

Met het oog op een billijke doorberekening van de belasting is bepaald dat de 

belasting over de verkochte hoeveelheid KWh op de facturen moet worden vermeld 

en dat dit over een bepaalde periode hetzelfde moet zijn voor alle klanten van 

een zelfde elektriciteitsbedrijf. 

c) Andere modaliteiten van de tarieven 

Overigens moet er worden voorzien in een jaarlijkse aanpassing van de 

tegenwaarde in nationale munten van de in ecu uitgedrukte bedragen, alsook in 

een reeks andere toepassingsmodaliteiten waaronder r 

-.de systematische verhoging a rato van 1 USD/vat (~één derde van de op 

1.1.1993 toepasselijke tarieven) per jaar en de afgeleide effecten voor de 

.gemiddelde tarieven voor warmte en elektriciteit; 

- de mogelijkheid voor de Raad om de Lid-Staten of één of meerdere van hen 

toestemming te geven om de toepassing van de belasting tijdelijk op te 
' schorten ten einde rekening te houden met de bijzondere situatie van de Lid-

Staten of met andere elementen ten aanzien van de economische toestand of de 

vorderingen die met de stabiliseringsdoelstelling worden geboekt. 

4) De positie van het .. bedrijfalevsn 

In verband met het behoud van het internatio·n~lë 'éo~c.:irrentievermogen van het 

communautaire bedrijfsleven moet een specifieke regeling voor het 

bedrijfsleven worden ingesteld • 
.··· ... ;. 

. . , D_e_ mededeling. van 14 oktober 1991 is ·op dit' punt duidelijk • 
. . 

Enerzijds dient het concurrentievermogen van energie~intensieve bedrijven 

(bij voorbeeld aluminium, glas),te worden beschermd en anderzijds moet het 
I . . 

bedrijfsleven worden gestimuleerd tot energiebespa.rende investeringen en tot 
.. 

een vermindering van de 002-uitstoot • . ·' . . . 

··, ~ ~ •. . . . . ! . . . • . .. 

a)Bet concurrentievermogen van energie-intensieve bedrijven .... 
Hoewel de invoering van de heffing afhankelijk wordt gesteld van het invoeren 

van soortgelijke maatregelen door de voornaamste concurrenten van de 
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Gemeenschap, kan het concurrentievermogen van bepaalde bedrijven in de 

Gemeenschap door de heffing worden aangetast. Door het voordeel van bedrijven 

die gevestigd zijn in landen waarvoor de voorwaarden niet gelden en waar geen 

C02-heffing is ingevoerd, kan het concurrentievermogen van bedrijven in de 

Gemeenschap overigens eveneens abnormaal sterk worden aangetast. 

Er dienen dus aanvullende voorschriften voor de industrie te worden 

ingevoerd, indien het beginsel dat voorwaarden worden gesteld onvoldoende is 

om het concurrentievermogen van het bedrijfsleven te beschermen. 

Deze voorschriften zouden betrekking hebben op aan voorwaa~den verbonden 

.vrijstellingen en progressieve belastingverlaging. 

Progressieve belastingverlaging 

In. de maatregel is in de eerste plaats een vermindering per schijf van de 

verschuldigde bedragen opgenomen, in samenhang met de stijging van hun 

totale energiekosten, om de rationalisering te blijven stimuleren. Deze 

belastingverlaging wordt verleend na goedkeuring door de Commissie. 

De verlaging van de heffing wordt aan bedrijven binnen de grenzen van de 

in onderstaand overzicht genoemde schijven verleend, indien het totale 

bedrag van de en~rgiekosten, inclusief ·all~ belastingen met· ~itz'ondering 
van de BTW, uitgedrukt als percentage van de toegevoegde waarde van de 

···-· ~~-

produkten die zijn verkregen met de energie die bij bovengenoemde kosten 
.. 

in aanmerking wordt genomen, meer dan 8 ' bedraagt 1 

op de schijf van de ~ 
energiekosten van 8 tot 12 ' : verlaging van 25 \ van de heffing over 

deze •chijf 

- op de schijf 12 tot en ,. ... ~-~ . -· ,-: ·.. . 
met 17 \ 

·····• :.: ... ,, > 

op de schijf 17 tot en 

met 30 ' 

op de .~chij f boven 30_ ' 

' 
verlaging van 50 \ van de heffing over 

deze schijt 
' ' r.: , ~ 

. '··· 
1 verlaging van 75 \ Y&n de heff~g over 

deze •chijt 

:vermindering met 90 \ van de heffing 

over dit deel van de energiekosten als percentage van de toegevoegde 

waarde. 



· ... 

• 

• 

" . 

- 16 -

Voorbeeld : een bedrijf· dat aan bovenstaande criteria voldoet heeft een 

verbruik van 15 ' van de toegP.voegde waarde en moet theoretisch een 

heffing van 1,5 miljoen ecu betalen. Oe heffing wordt op de .volgende 

wijze verlaagd 1 

- over de schijf 0 tot en 

met 8 \ van de toegevoegde 

waarde 

- over de schijf 8 tot en 

met 12 \ 

·- over de schijf 12 tot en 

met 15 \ 

.: geen verlaging, dus een te betalen 

heffing van 800.000 ecu 

een verlaging van 25 \, dus 100.000 ecu 

waardoor de te betalen heffing 400.000-

100.000=300.000 ecu bedraagt 

een verlaging van· 50 \, dus 150.000 ecu 

waardoor de te betalen heffing 300.000-

150.000=150.000 ecu bedraagt. 

In totaal bedraagt de daadwerkelijk te betalen heffing 

800.000 + 300.000 + 150.000 • 1.250.000 ecu. 

-~ Bijzondere vrijstellingen 

Vrijstelling zonder meer boven een bepaald bedrag voor de energiekosten 

gerelateerd aan de toegevoegde waarde zoals in bovenstaand voorbeeld 

aangehaald, zou zeer energie-intensieve bedrijven te zeer begunstigen 

omdat er geen stimulans zou zijn voor het rationaliseren van het 

energieverbruik. Volledige belastingvrijetelling zou eventueel 
' 

uitsluitend kunnen worden verleend aan bedrijven met zeer energie-

intensieve produktieprocessen die in sterke mate afhangen van hun handel 

met het buitenland, omstandigheden die echter door de COmmissie volgens 

"'de gebruikelijke regels geconstateerd.moeten worden. . . _:. ; ~ 

b) Fiacal• atimulana voor inveoteringen 
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Gezien het belang dat in de strategie als geheel wordt gehecht aan fiscale 

stimulansen alsmede het aan de Lid-Staten aanbevolen fiscaal-neutrale 

karakter, is in de co2-heffingsmaatregel een clausule opgenomen op grond 

waarvan de Lid-Staten de heffing kunnen verlagen met het bedrag dat wordt 

besteed aan nieuwe investeringen voor energiebesparing of vermindering van de 

C02-emissie. In de maatregel is tevens de mogelijkheid van een 

belastingkrediet opgenomen in gevallen waarin dezé investeringen meer bedragen 

dan de hoogte van de heffingen over een jaar. 

Het begrip investeringen moet ruim worden opgevat en omvat zowel uitgaven voor 

onderzoek als voor de vervaardiging van prototypes; de aard en de relatieve 

hoogte van de investeringsultgaven welke in aanmerking genomen dienen te 

worden,. worden door de Commissie bepaald. 

5) Bet fiscaal-neutrale karakter 

oe·commissie overweegt slechts in communautair verband een co2- en 

energieheffing in te voeren, indien het fiscaal-neutrale karakter in acht 

wordt genomen. 

Waar zij dus besloten heeft om een co2- en energieheffing in te voeren, dienen 

tevens in elke Lid-Staat maatregelen te worden getr~ffen om te voorkomen dat 

de totale druk van de verplichte afdrachten aan de fiscus toeneemt • 

. •··. 

a) Toelichting 

•.• )! 

Een nieuwe heffing mag dus geen toenemende lastendruk teweegb~engen. Anders 

gezegd indien een nieuwe heffing wordt-ingesteld moet deze voor het 

bedrijfsleven en voor de individuele burger-volledig worden gecompenseerd door 

fiscale stimulansen of vermindering van de belastingen of andere collectieve 

lasten. ~ .- :!'';.::,. "' ;..~ . ' . . ' . ..... i 

, ... : 

Dit fiscaal-neutrale karakter is een onmisbaar element bij het instellen van 

de heffing en moet.tegelijk·met·de co2- en.energieheffing worden ingevoerd, 

zoals reeds gezegd zowel voor het bedrijfsleven als voor de burger. 
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Oe voornaamste reden is dat men wil voorkomen dat de totale lastendruk 

(• belastingen + sociale premies) stijgt. 

Het concurrentievermogen van 

voornaamste concurrenten mag 

de industrie in de Gemeenschap tegenover de 
' 

namelijk niet worden aangetast en het beleid van 

de Gemeenschap is er dus op gericht om de belastingdruk niet te verzwaren. Oe 

nieuwe fiscaal-neutrale co2- en energieheffing moet daarentegen een bijdrage 

vormen tot de modernisering, door een geleidelijke hervorming op middellange 

termijn, zodat de belasting mede dienstig wordt gemaakt aan milieubeschermende 

voorzieningen. Men dient het niet alleen over dit beginsel eens te zijn, 

tevens dient te worden aangegeven op welke wijze dit fiscaal-neutrale karakter 

moet worden b'sreikt • 

··Het gebruik van fiscale middelen om de co2-uitstoot te verminderen en het 

.algemenere doel van de Gemeenschap, namelijk het stimuleren van de economische 

groei, het concurrentievermogen van het bedrijfsleven en de werkgelegenheid, 

moeten dus met elkaar in overeenstemming worden gebracht. 

b) De wijse waarop het fiscaal-neutrale karakter moet worden bereikt 

Aangezien de Lid-Staten worden belast met de inning en het beheer van de 

inkomsten van deze heffing, dienen zij er ook met zelfgekozen. middelen zorg 

voor te dragen dat deze neutraliteit grosso modo wordt bereikt. Hiertoe 

strekkende maatregelen zijn bij voorbeeld 1 

verlaging van de directe belastingen of van de sociale premies 

... '· -. -.. 
yerlaging van de indirecte belastingen .,, l: 

Men kan zich met name voorstellen.,dat de Lid-staten waar de BTW-tarieven het 

verst liggen boven de in het kader van de afschaffing van de fiscale grenzen 

vastgestelde minimumtarieven, deze BTW-tarieven verlagen. . ,____ ~.:; . 

- fiscale· stimuleringsmaatregelen 

• ·Een doelmatig instrument 
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Het gebruik van fiscale stimulansen is zeer doelmatig gebleken ala midde~ 

om het gedrag van burgers en bedrijfsleven te reguleren. 

Zo ateeg het verbruik van loodvrije benzine door fiscale 

atimuleringsmaatregelen in de meeste Lid-Staten van de Gemeenschap van 3 \ 

van het totale motorbrandstofverbruik in 1987, tot 35 \ in 1990. 

In dezel!de geest heeft de Commissie een v~orstel voor een richtlijn aan 

de Raad doen toekomen om een belastingvoordeel te verlanen voor uit 

landbouwprodukten of plantaardig materiaal gewonnen motorbrandstoffen< 1 >. 

Wet- en regelgeviig 

De regelgevingstechniek voor deze fiscale stimuli moet, evenals de keuze 

van de belastingen die worden verlaagd, aan het oordeel van de Lid-Staten 

zelf worden overgelaten • 

' .. zo·: kan men zich, naast stimuleringsmaatregelen voor bedrijven die ._, .. · ... 
'investeren om hun co2-uitstoot te verminderen, een fiscale stimulans 

·;,yoorstellen waardoor het bedrag van hun vennootschapsbelasting wordt 

··yarlaagd. 

Ten aanzien.van de individuele ·burger kan men ·zich een verlaging van de 

directe belastingen voorstellen welke afhankelijk wordt gesteld van de 

·~~~~chaf van milieu- en energiebesparende voorzieningen voor huia en 

huishouden.· 

Stimuleringsgebieden 
. ~-- . 

De keuze van de gebieden waarop de fiscale stimuleringsmaatregelen 

betrekking hebben moet aan het oordeel van de Lid-Staten zelf worden 

overgelaten. Wel moet de stimulering in alle gevallen betrekking hebben op 

· ~~é.~giebasÉ>ari.ng~ of vermindering van de C02-uitstoot. 
,;:,,,:;. ~· !_ lo• •>." ,·• -•~. • ,,.! _; •-

Enkele mogelijke, voorbeelden zijn t 
... ~ ,. .. .:.. 

..: ........ "'- .. 

(l) COM(92)36 van 28.2.1992 
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- fiscale stimuleringsmaatregelen voor elektrisch aangedreven 

transportmiddelen zoals elektrische voertuigen en "hybride"-voerttiigen 

(aardolie + elektriciteit) met name voor het openbaar vervoer, 

.Na een experimenteel stadium van vele jaren heeft men thans met 

elektrische voertuigen het pre-industriële stadium bereikt waarin men 

ook tot ontwikkeling op.ruimere schaal kan overgaan. Dit biedt de 

mogelijkheid om veelbelovende alternatieven nader te onderzoeken met 

name met het oog op de vermindering van de luchtverontreiniging in het 

stadsmilieu. 

- Fiscale stimuleringsmaatregelen ten behoeve van milieuvriendelijker 

vervoermiddelen 

De Europese Commissie heeft in een recent document gewezen op het belang 

dat zij hecht aan milieuvriendelijker vervoermiddelen(l) zoals 

spoorwegen, waterwegen, vervoer over zee en gecombineerd vervoer alsmede 

colleètief vervoer. Dit zijn alternatieven waardoor de 

luchtverontreiniging en het gevaar op de weg kunnen worden verminderd •. 

-·Fiscale stimuleringsmaatregelen voor investeringen in de bosbouw 

Bossen zijn een middel om 002 te binden, want door fotosynthese vangen 

zij oo2 op en dragen hierdoor bij om het broeikaseffect te 

verminderen ( 2 l . · 

De ontwikkeling van de bossen en in ruimere zin de 

ontbossing/herbebossing zijn prioriteiten van de Gemeenschap< 3 >< 4 > en 

deze dienen ook door fiscale stimuleringsmaatregelen te worden 

bevorderd. '· . - .. .i. ; ' ,:~ 

. ·· .. ·.· .;· 

' ... 
(1)Groenboek in~áke de invloed van het vervoer op het milieu 1 een communautaire 

strategie voor de ontwikkeling van milieuvriendelijk vervoer (OOM(92)46) 

(2)Verslag van de verkennende cel "Biomassa ~·een nieuwe toekomst• (SEC(92)232 

van 31.1.1992) 

(3)Mededeling van de commissie aan de Raad •strategie en maatregelen van de 

commissie in de bosbouwsector• OOM(88)255 van 23.9.1988 

(4)Verordeningen nrs. 1609/89, 1610/89 en 1614/89 inzake de uitvoering van het 

bosl:>ouwbeleid 
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- Wonen - tertiaire sector 

Daze sector, dia overeenkomt met een 25 ' van de co2-uitstoot, vormt een 

belangrijke mogelijkheid om te komen tot energiebasparing en 

vermindering van de co2~emissies. 

Fiscale stimuleringsmaatregelen voor bedrijven en particulieren kunnen 

hierop gerichte investeringen stimuleren. Men denke hierbij aan warmte

isolatie, varvanging van verwarmingsketels, warmteragelingsapparatuur en 

dubbale beglazing. 

c) ~oti•icht op de fiacale neutraliteit 

·Omdat de voorgestelde methode nog niet eerder is gebruikt, dient de nieuwe 

~effing periodiek getoetst te worden op de verhouding tussen kosten en 

doelmatigheid, met andere woorden op het fiscaal-neutrale karakter. 

Regelmatig moet, aan de hand van door de Lid-Staten verstrekte gegevens, 

worden nagegaan op welke wijze aan de fiscale neutraliteit in de verschillende 

landen vorm is gegeven. 

6) Voorwaarde Yoor het invoeren van de heffing 

Het ia van belang dat de heffing op de uitatoot van kooldioxide en het 

energiegebruik de concurrentiepositie van de Gemeenschap niet aantast en 

andere landen ertoe aanzet om van heffingen gebruik te maken om deze doelen te 

bereiken. In het ontwerp is dan ook bepaald dat het fiscale instrument 

uitsluitend zal worden gehanteerd indien· ook andere OESo-Landen een 

soortgelijke tekst goedkeuren of maatragelan mat aan vergalijkbaar financieel 

effect invoeren. 

., ::: .. :. T- .: 

.J 

7) ·oe aogelijkheden Y&n tijdelijke opachortillg van· de aaatragal "" 

In de mededaling van 14 oktober 1991 wordt gewezen op de noodzaak om rekening 

te houdan met de evolutie van de· economische aituatie van bepaalde Lid-Staten 
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en de mate waarin de doelstelling om de co2-emissies door deze heffing te 

stabiliseren wordt verwezenlijkt. 

Daarom moet in de fiscale maatregel een clausule worden opgenomen dat aan 

bepaalde Lid-Staten door de Raad op voorstel van,de Commissie kan worden 

toegestaan om de heffing tijdelijk op te schorten, hetgeen kan bijdragen tot 

het oplossen van bepaalde aan de "burden sharing• verbonden problemen. 

8) Weder•ijdae bijatand 

Het spreekt vanzelf dat de Lid-Staten inzake de C02-fenergieheffing de 

bestaande bepalingen inzake bestuurlijke samenwerking en bijstand bij het 

innen van.en de controle op de heffing in acht nemen • 

;', 

' 

-" ··•.· 
-·· .... 

·' 

. ;, : 
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ENKELE VOORBEELDEN VAN PRODUKTHEFFINGEN 
(in ecu, op basis van 3 USO/vat) 

Produkt 

l. Benzine(2) 

2. Keroaine/vliegtuigbrand
atof(3) · 

3. Stookolie/diesel(4) 

4. Zware olie 

5, Petroleumcokes 

6, LPG 

7. Aardgas 

8, a) Steenkool 

b) Magere antraciet 

c) Zwak teerhoudende· 
kolen 

9. Cokes 

10, a) jonge bruinkool 

b) bruinkoolbriquetten 

c) oude bruinkool 

11. Turf 

Eenheid 

1.000 1 
(• 32,7 Gj) 

1.000 1 
(• 35 Gj) 

1.000 1 
(• 37 Gj) 

1.000 kg 
(• 40,2 Gj) 

1.000 kg 
(c 31,5 Gj) 

1.000 kg 
(• 48,1 Gj) 

1.000 m3 
(• 34,6 Gj) 

1.000 kg 
(• 25 Gj) 

1.000 kg 
(• 19 Gj) 

1.000 kg 
(• 12,6 Gj) 

1.000 kg 
(• 26 Gj) 

1.000 kg 
(• 7,5 Gj) 

1.000 kg 
(• 20 Gj) 

1.000 kg 
(• 17 Gj) 

1.000 kg 
(• 10 Gj) 

co2-heffing 
(lJ(S) 

1;,59 
(0,202) 

7,05 
(0,201) 

7,66 
(0,207) 

8, 77 
(0,218) 

8,74 
(0,277) 

8,66 
(0,18) 

5,44 
(0,16) 

6,5 
(0,26) 

4,94 
(0,26) 

3,28 
(0,26) 

7,8 
(0,30) 

2,25 
(0,30) 

5,6 
(0,28) 

4, 76 
(0,28) 

3,0 
(0,30) 

Energie
heffing 

6,87 

7' 35 

7,76 

8,44 

6,62 

10,10 

7,14 

5,25 

3,99 

2,64 

5,46 

1,58 

4,2 

3,57 

2,1 

BIJLAGE l 

Totale . 
heffing C 5 f 

13,46 
(0,412) 

14,40 
(0,411) 

15,42 
(0,417) 

17,21 
(0,428) 

15,36 
(0,488) 

'18,76 
(0,390) 

12,58 
(0,370) 

11,75 
(0,48) 

8,93 
(0,48) 

5,92 
(0,48) 

13,26 
(0,51) 

3,83 
(0,51) 

9,8 
(0,49) 

8,33 
(0,49) 

5,1' 
(0,51) 

(1) Omzettingsfactor co2 en thermische rendementstactor 1 bron EUROSTAT 
(2) Soortgelijk gewicht 1 0,74 t per 1.000 1 
(3) Soortgelijk gewicht 1 0,81 t per 1.000 1 
(4) Soortgelijk gewicht 1 0,87 t per 1.000 1 
(5) De tuaaen ( ) geplaatste waarden vertegenwoordigen de heffing per Gigajoule; 

het bedrag voor de energie is in alle gevallen 0,21 ecu/Gj. 



Î. 

voorstel voor een 
RICHTLIJN VAN PE RAAD 

BETEEFFEHOE EEN BEL~STING OP DE UITSTOOT 

VAN KOOLDIOXIDE EN OP ENERGIE 

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 99 en 
130 s, 

Gezien het voorstel van de Commissie, 

-Gezien het advies van het Europese Parlement, 

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité, 

overwegende dat het broeikaseffect een vraagstuk is dat op 
doelmatige en samenhangende wijze dient te worden opgelost; 

overwegende dat de totstandbrenging en de werking van de 
.interne markt. het vrije _.verkeer van goederen, ook die welke 
aan specifieke rechten zijn onderworpen, impliceren; 

. overwegende dat 
. van kooldioxide 

sommige Lid-Staten belastingen op de uitstoot . ~. -. . 

en op het ·energiegebruik hebben ingesteld of 
voornemens Z1Jn dit te doen en dat een geharmoniseerde aanpak 
noodzakelijk is om de werking van de interne markt te . ~· 

waarborgen; 

overwegende dat bij artikel 1, lid 1 in fine, van Richtlijn 
92/12/EEG van 25 februari 1992 (1) is bepaald dat de door de 
Gemeenschap vastgestelde belastingen van de bij de 
bovengenoemde richtlijn ingevoerde regeling zijn uitgesloten; 

,. . 
·' 

. ·, 

(1) PB nr. L 76 van 23.03.1992, blz. 1 



Overwegende dat in de actieprogramma's van de Europese 
Gemeenschappen op milieugebied van 15i73 (1), 1977 (2), 1983 (·3), 
1987(4) en 1992(5) de nadruk wordt gelegd op het belang van 
verminderi~g en voorkoming van de luchtverontreiniging en dat 
in het milieu-actieprogramma. 1987-1992 wordt beklemtoond dat 
het van belang is het communautaire beleid met name te 
concentreren op het prioritaire terrein van de vermindering 
aan de bron van de luchtverontreiniging; 

Overwegende dat de Europese Raad van Dublin in juni 1990 erop 
heeft aangedrongen om zo spoedig mogelijk doelstellingen en 
strategieën vast te stellen ter beperking van de emissies van 
broeikasgassen; dat de uitstoot van kooldioxide (C02) het 
belangrijkste bestanddeel daarvan uitmaakt; 

Overwegende dat de Raad tijdens zijn zitting van 29 oktober 
1990. heeft geconcludeerd dat de Gemeenschap over het geheel 
genomen haar C02-emissies tegen het jaar 2000 op het niveau 
van 1990 zou moeten stabiliseren; 

Overwegende dat de werelddimensie van het broeikaseffect wordt 
erkend en dat het verschijnsel op dat niveau dient te worden 
bestreden; 

-· ..... ~:_: . . 

.overwegende-dat de invoering van een belasting op C02fenergie 
e_en. wezenlijk ''b~standdeel is. van een Îl.lgèmene strategie die 
erop is gericht zowel het rationëél ··energiegebruik als · de 

· toepassing van · minder verontreinigende energiebronnen te 
. bevorderen; 

. . -~---

:- '.·: ,---·~ ... 

·-· . 

(1) PB nr. c 112 van 20.12.1973, blz. 1. 
(2) PB nr. c 139 van 13.6.1977, blz. 1. 
(3) PB nr. c 46 van 17.2.1983,blz. 1. 
(4) PB nr. c 328 van 7.12.1987,blz. 1. 
(5) COM(92) 23 def. van 30.3,1992. 

-~··· ,:;.--t; .:.: 
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Overwegende dat, om het concurrentievermogen van de industrie 

van de Gemeenschap in stand te houden, de fiscale voorziening 

in dit stadium niet in de Lid-Staten kan worden toegepast 

voordat in andere OESO-landen een soortgelijke belasting wordt 
' 

ingesteld of maatregelen met gelijke financiële gevolgen ten 

uitvoer worden gelegd; 

overwegende dat voor een dergelijke belasting op communautair 

niveau het grondgebied waarop zij van toepassing is, de wijze 

van heffing van de eraan onderworpen produkten, de regels 

inzake het voorhanden hebben en het verkeer van de produkten, 

alsook de tarieven, vrijstellingen en verminderingen van de 

belasting op communautair niveau dienen te worden vastgesteld; 

. Overwegende dat het gebruik van de bestaande administratieve 

structuren en dat de toepassing van dezelfde definitie van 

grondgebied waarover de geharmoniseerde accijnzen gelden, de 

lasten van de overheidsdiensten en van de ondernemingen 

verlicht zonder dat mededingingsdistorsies worden gecreëerd; 

overwegende dat de belasting van toepassing moet zijn op de 

fossiele energiedragers om de nagestreefde beperking van de 

CÓ2-emissie·s· te bereiken en op alle energiedragers met het oog 

op ·de. beo-ogde bëvordering van het rationeel energiegebruik; 

dat zij niet mag ·gelden· voor ·de als grondstof gebruikte 

energiedragers; dat ten aanzien van de belasting op energie 

als zodanig echter moet worden voorkomen dat zich distorsies 

tussen" ·de. diverse---energiedragers voordoen als gevolg van het 

wirinirigsproces en dat" het aangewezen lijkt een passende 

behandeling voor elektricitéit in het systeem op te nemen; 
.. · _. 

overwegende dat, ter- bevordering ··vim. het gebruik - van 

alternatieve energiebronnen, de hernieuwbare . energiebronnen 

van hèt 'toepassingsgebied van de belasting dienen te worden 

uitgesloten; 

3 



Overwegende dat, ter verwezenlijking van die twee 
doelstellingen, de belasting moet ·gebaseerd zijn enerzijds op 
de energiewaarde en anderzijds op de kooldioxide-emissies van 
de gebruikte produkten; 

Overwegende dat, om de belastingheffing 'door en ten pate van 
de Lid-Staten zonder hinderpalen voor het vrije verkeer van 

4 

de eraan onderworpen produkten en zonder " 
mededingingsdistorsies te waarborgen, een geharmoniseerde .. / 
regeling voor het toezicht tot stand dient te worden gebracht; // 
dat er een controlesysteem bestaat voor de produkten die reeds 
aan .accijnzen Z~Jn onderworpen; 
maatregelen inzake de controles 
nemen, waarbij zij er echter 

-controles geen hinderpalen voor 
produkten met zich brengen; 

dat de commissie passende 
op de andere produkten moet 
tevens op toeziet dat die 

het vrije verkeer van de 

Overwegende dat, met het oog op een soepele aanpassing van de 
economische subjecten aan de nieuwe omstandigheden in verband 
met de belasting, de tarieven in het begin op een draaglijk 
niveau moeten worden vastgesteld en geleidelijk op het 
gewenste peil dienen te worden gebracht; . 

Overwegende 
bepaalde 

dat de Lid-Staten binnen bepaalde 

voorwaarden bij '·-uitzondering 

grenzen en onder 
van. tijdelijke 

afwijkende maatregelen moeten kunnen profiteren; . 
. - ' ... 

. ·.· 

overwegende dat het, om de concurrentiekracht van de 
-

industrieën in de Gemeenschap te handhaven, passend is om 
energie-intensieve 
belastingvrijstellingen 

bedrijveil voorwaardelijke . ~-

of -verminderingen te verlenen wanneer 
hun concurrenten uit derde 1a11den niet onder een vergelijkbare 
fiscale of financiële druk . opereren; dat daartoe. machtiging 

. . . .· . ·"' . : 

dient te worden.verleend overeenkomstig het Gemeenschapsrecht 
. . . . . . . . .. -- . . . 

en met inachtneming van de . internationale verbintenissen van 
" 

de Gemeenschap; ~ . . . . .. ...:.. 
. ... ~ . _, ..... 
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Overwegende dat in het kader van de belasting een systeem van 
fiscale stimulansen moet worden ingesteld ter bevordering van 
investeringen met het oog op energiebesparing en vermindering 
van de C02-emissies; dat de aan die stimulansen verbonden 
voorwaarden uniform dienen te worden vastgesteld om te 
voorkomen dat zij het karakter krijgen van steun die tot 
concurrentievervalsing-kan leiden; 

Overwegende dat een comité moet worden· ingesteld om de 
gecoördineerde toepassing van de bepalingen van deze richtlijn 
te waarborgen; 

Overwegende dat het van belang· is dat de invoering van de 
nieuwe belasting geen stijging van de belastingdruk tot gevolg 
heeft; dat de eerbiediging van het beginsel van fiscale 
neutraliteit zal bijdragen tot de modernisering van de 
belaS.tingsystemen door gedragingen te bevorderen die tot een 
beter-_e milieubescherming leiden; dat die fiscale neutraliteit 
de gevolgen van de invoering van de belasting op het gebied 
van inflatie en groei zal verzachten; 

overi/egende dat het bepalen van de fiscale neutraliteit van 
de belasting tot de bevoegdheid van de Lid-Staten behoort, 

! ..•. 

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD I ..... 

- ~ ' > • 1 • ::: .• • . · .. 'i. ... ·-- ·. •' . 

';.• :: :';. :: . -
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'l'I'l'EL I 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 

1. Deze richtlijn beoogt de geharmoniseerde invoering in de 

Lid-Staten van een specifieke belasting, die gebaseerd is 

op de kooldioxide-emissies en de energiewaarde van de in 

artikel 3 genoemde produkten. Het tarief van de belasting . 

komt bovenop de tarieven die werkelijk door de Lid-Staten 

worden toegepast op de produkten die vallen onder de 

richtlijnen van de Raad betreffende de harmonisatie van de 

structuren van de accijnzen op minerale oliën(1) en de 

onderlinge toenadering van de accijnzen op minerale 

oliën(2). 

2. De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen voor de inning 

ten eigen bate van de fn · lid 1 . genoemde belasting en voor 

de controle hierop. De toepassing van de in lid 1 

vastgestelde fiscale voorziening wordt afhankelijk gesteld 

van de invoering door andere OESO-landen van een 

.soortgelijke belasting of van maatregelen waarvan de 

financiële gevolgen gelijk zijn aan die van de bij deze 

richtlijn ingevoerde maatregelen, De Raad stelt, op 

voorstel van de commissie, met gekwalificeerde meerderheid 

van stemmen het tijdstip vast waarop die fiscale 

voorziening effectief van toepassing wordt • 
. .. 

Artikel 2 

1. Deze richtlijn is van toepassing op het grondgebied van de 

Gemeenschap zoals dat voor iedere Lid-Staat is omschreven 

in het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische 

(1) PB nr. L •.•••••••.•.. . van .......... . 1992. 

(2) PB nr. L •••..••.•.•.. • van .......... . 1992. 

/ _. 
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5. Indien de Commissie van mening is dat het bepaalde in de 

leden 1 tot en met 3 niet langer gerechtvaardigd is, met 

name in het licht van de neutraliteit op het gebied van de 

mededinging, dient zij bij de Raad passende voorstellen in. 

Artikel 3 

1. Aan de in artikel .1, 

onderworpen de hieronder 

lid 1, genoemde belasting zijn 

omschreven produkten die bestemd 

zijn om te worden gebruikt als motorbrandstof of als andere 

brandstof : 

a) steenkool, bruinkool, turf en daarvan afgeleide 

produkten (cokes, gas, teer, enz .... ) met uitzondering 

van hoogovengas,· ingedeeld bij de GN-codes 2701 tot en 

met 2706; 

B 

b) aardgas ingedeeld bij de GN-codes 2711 21 00 tot en met· 

2711 29 oo; 

. c) ·minerale oliën; in de zin van dit artikel wordt 

hieronder verstaan • • 
. - ~ . ' ·.. ~ 

'- · - produkten ingedeeld bij de GN-codes 2707 10, 2707 20, 
. "<T:. •:·,··. • 2707 30

1
/ "2707 ' 50

1 
2707. · 91 00

1 
· 2707 99 (met 

·- ·-- · ' ,.uitzondering van de.GN-codes 2707 99 30, 2707 99 50 en 

::~:::. 2707 99 70); 

- produkten ingedeeld bij de GN-codes 2709; 
...... ····-: :~: ·:, ·: : . - ~· :" .. 

produkten ingedeeld bij GN-code 2710; 
.., ·: '.· 

' 
- vloeibaar gas ingedeeld bij de· GN-codes 2711 12 11 

tot en met 2711 19 oo; 

/ 

( 
/ 
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- produkten ingedeeld bij de GN-codes 2712 20 00, 2712 
90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 en 2712 90 90; 

- produkten ingedeeld bij de GN-codes 2712 10 en 2713, 

met uitzondering van harsachtige produkten, gebruikte 
bleekaarde, zure residuen en basische residuen; 

- produkten ingedeeld bij GN-code 2715; 

- produkten ingedeeld bij GN-code 2901 en de GN-codes 
2902 11 oo, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 oo, 
2902 42 00, 2902 43 00 en 2902 44; 

- produkten ingedeeld bij de GN-codes 3403 .11 00 en 

3403 19 i 

- produkten ingedeeld bij GN-code 3811; 

- produkten ingedeeld bij GN-code 3817. 

2. Aan de in artikel 1, lid 1, genoemde belasting zijn ook 

onderworpen : 

.... 

a) ethylalcohol en methylalcohol ingedeeld bij de GN-codes 
2207 en 2905 als zij verkregen zijn door distillatie van 

de in lid 1 genoemde produkten en bestemd zijn om te 

worden gebruikt als motorbrandstof of als andere 

brandstof. Eveneens onderworpen 

produkt en die bestemd zijn om te 

worden aangeboden voor verkoop of 

als motorbrandstof, als .additief 

zijn alle andere 
worden gebruikt, te 
te worden aangewend 
of als vulstof in 

van de in lid 3 motorbrandstoff~n,._ met uitzo~dering 
·hieronder genoemde pro.dukten; 

9 



b) elektriciteit ingedeeld bij GN-code 2716, alsook warmte, 
opgewekt : 

- door waterkrachtcentrales met een vermogen van meer 
dan 10 megawatt, 

- of door middel van produkten ingédeeld bij de GN-codes 
2612, 2844 10 tot en met 2844 50 en 2845 10. 

3, Aan de in artikel 1, lid 1, genoemde belasting zijn niet 
onderworpen : 

10 

- brandhout en houtskool ingedeeld bij de GN-codes 4401 en , 

4402, alsook door distillatie of verwerking van hout 
verkregen produkten; 

alle rechtstreeks of na chemische wijziging verkregen 
landbouw- of plantaardige produkten, met name alcohol 
ingedeeld bij de GN-codes 2207 en 2905 en ruwe of 
veresterde plantaardige oliën ingedeeld bij de GN-codes 
1507 tot en met 1518. 

4. Als · brandstofgebruik wordt beschouwd de toepassing van de 

in de leden 1 en 2 genoemde produkten bij procédés voor 

metaalbewerking en elektrolys.e. 
··. ,., . ~ ....... ~ 

. ' .. 

-..- ... ' •' ~· - - .-. -·~ . - .. . . . .,_ 

BELASTBAAR FEIT EN VERSCHULDIGDHElD VAN DE BELASTING 
. . .,-.. . i.' ·'- : .. : - : .. · .. _., .... ·. -· ........ , .. . 

Artikel 4 · '~ ·· · · ... · .. -~..-~--
''· ·-.· : . . .,· . '--. :_ .. .:-; 

1. Als belastbaar feit wordt beschouwd de-winning of fabricage 
van de in ärtikel · 3 genoemde produkten op het· grondgebied 
van de Gemeenschap, ·als · · cimschiéven· ·in artikel 2, of de 

invoer ervan in dit grondgebied. 
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2. De Lid-Staten hoeven niet als "winning of fabricage van 

produkten'' te beschouwen : 

a) handelingen waarbij eventueel kleine hoeveelheden van de 

in artikel 3 1 leden 1 en 2, sup a), genoemde produkten 

worden verkregen; 

b) de handeling waarbij de in artikel 3, leden 1 en 2, 

sub a), genoemde produkten in een belastingentrepot 

worden gemengd met andere produkten of stoffen die in 

hetzelfde artikel worden aangegeven, mits : 

- de in artikel 1, lid 1, 

basisstoffen al eerder 

verkregen mengsel bestemd 

genoemde belasting op de 

is voldaan, wanneer het 

is om als motorbrandstof of 

als andere brandstof te worden gebruikt, 

- en het betaalde bedrag niet lager is dan het bedrag 

van de in artikel 1, lid 1, genoemde belasting die 

verschuldigd zou zijn op het mengsel dat bestemd is om 

als motorbrandstof of als andere brandstof te worden 

gebruikt •. 
· .. 

3. Het verbruik van in artikel 3 genoemde produkten binnen een 

. · -inrichting, waar die · produkten of sommige daarvan worden 
. - . . . . . . . ' .... ·- ~ .-

.:_verkregen, wordt niet ,beschouwd als een belastbaar feit dat 

· , aanleiding geeft .tot het heffen van de in artikel 1, lid 1, 

genoemde belasting, tenzij_ dit __ verbruik plaàtsvindt voor 
•..:0.:: ..... 

doeleinden die vreemd zijn aan die produktie. 



Artikel 5 

1. De in artikel 1, 
verschuldigd bij de 

lid 1, 

uitslag 
constateren van tekorten. 

genoemde belasting wordt 
tot verbruik of bij het 

12-

Als uitslag tot verbruik van aan de belasting onderworpen· 
produkten wordt beschouwd : 

a) iedere vorm van onttrekking, ook op onregelmatige wijze, 
aan een schorsingsregeling; 

b) iedere winning of fabricage, ook op onregelmatige wijze, 
van die produkten buiten een schorsingsregeling; 

c) elke invoer, ook op onregelmatige 
produkten, · wanneer die produkten 
schorsingsregeling worden geplaatst. 

wijze, van 
niet onder 

die 
een 

2. De voorwaarden voor verschuldigdheid en het toe te passen 
tarief van de in artikel 1, lid 1, genoemde belasting zijn 
die welke op het tijdstip van verschuldigd worden van 
kracht zijn in de Lid-Staat waar de uitslag tot verbruik of 

.• , . h~t _ c~nstateren van tekorten plaatsvindt. 
: .. - . '. . -- ···";.~:. 

De belasting wordt gehèven en geïnd op de door iedere Lid
St~~'t 'vastgestelde wijze, waarbij de Lid-Staten dezelfde 
heffings.:. ··en invorderingaprocedure toepassen op nationale 

produkten en op produkten uit andere Lid-Staten. 
~ :-- :· . ...:. ' ·. 
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TITEL III 

. BELASTINGPLICHTIGEN; HET VOORHANDEN HEBBEN EN HET : 

VERKEER VAN PRODUKTEN 

Artikel 6 

De in artikel 1, lid l, genoemde belasting is verschuldigd 

door de personen die een belastbare handeling in de zin van 
artikel 5 verrichten. 

Artikel 7 

1. De produktie, het voorhanden hebben en het verkeer van, 

alsook de controle op de in artikel 3, leden 1 en 2 sub a), 

genoemde produkten worden geregeld overeenkomstig het 

bepaalde bij Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 

februari 1992 betreffende de algemene regeling voor 

accijnsprodukten, het voorhanden hebben en het verkeer 

daarvan en de controles daarop.(l) 

2. Voor elektriciteit die is ingedeeld bij GN-code 2716 en 

wordt opgewekt door middel · van in artikel ·· 3 genoemde 

produkten of installaties stelt de Commissie, zo nodig, 

volgens de procedure van. artikel .. 13 passende maatregelen 

vast betreffende het verkeer tussen Lid-Staten en met derde 

landen. . -~-- --- --·- --~ .. 

3. ·a) Op de door ·,de elektriciteitproducerende :-bedrijven 

·· uitgeschreven ·facturen •; worden. het: .. bedrag van de 

belasting per geleverd kWh en het totale bedrag . van de 

verschuldigde belasting op de ·input, die is aangewend 

voor de gefactureerde elektriciteitsleveringen, vermeld; 

die belastingen worden per kWh en, voor het totaal, naar 

verhouding van de hoeveelheden, op. de facturen van de 

distributiebedrijven aangegeven. 

(1)PB nr. L 76 van 23.3.1992, blz. 1. 
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. ·. 

b) De aldus in de· facturen opgenomen belastingen dienen, 

per kWh, gelijk te zijn voor alle afnemers van het 

produktie- of distributiebedrijf in een zelfde periode. 

4. De facturen, die worden uitgeschreven voor lever in~en van 
de in artikel 3, leden 1 en 2 sub a), genoemde primaire 

energiedragers, geven het eenheidstarief van de toegepaste 

belasting en het verschuldigde bedrag aan; .deze gegevens 

worden, in voorkomend geval, naar verhouding opgenomen in 

de bij latere leveringen uitgeschreven facturen • 

. TITEL IV 

VASTSTELLING VAN DE BELASTINGGRONDSLAG 

Artikel 8 

De belastinggrondslag bestaat : 

- voor het gedeelte van de belasting dat betrekking heeft op 

energie : uit de energiewaarde van de in artikel 3, leden 1 

en 2, genoemde produkten.Voor de in artikel 3, lid 2, 

sub b), genoemde elektriciteit en die welke door middel van 

de bovengenoemde produkten :.wordt .opgewekt, is de belasting 

gebaseerd -op de geproduceerde elektriciteit, . terwijl de 

gebruikteprodukten van belasting zijn vrijgesteld;· 
~ ·-. . -·.": :~,. 

- en voor het gedeelte van de belasting dat betrekking heeft 

. op de C02-emissies uit de hoeveelheid kooldioxide die 
·····wordt· uitgestoten ··bij verbranding met een overmaat aan 

·:;x zuurstof van de in ·artikel 3, leden 1 en 2, sub .a) , genoemde 
~ :• 'produkten: · .. · .: · ·, · ... 

. , .·.-: . .:;:· . .:..:_ .. - .. ·-·-· 

~ ' . . . 

-- . ~ .. ~ . .::: 

-:... 

.. ..· . 

... : •'-l: ;:- =-~-·-· ~ ,! ";..,:.';::--

14. 
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TITEL V 

TARIEF 

Artikel 9 

1. Het tarief van de .in artikel 1, lid 1, genoemde belasting 

wordt vastgesteld als volgt : 

a) voor de in artikel 3, lid 1, sub a) en b); en lid 2, 

sub a), genoemde produkten, met uitzondering van de 

sub b) hieronder aangegeven produkten : 

- 2,81 ecu per ton kooldioxide die wordt uitgestoten bij 

verbranding met een overma_at aan zuurstof en 

- 0,21 ecu per gigajoule energiewaarde. De in artikel 3, 

lid 2, sub b), genoemde elektriciteit en die welke 

wordt opgewekt door middel van in artikel 3, leden 1 

en 2, sub a) , genoemde produkt en worden belast tegen 

het tarief .. van 2, 1 ecu per megawattuur, met 

. uitzondering ·van de in artikel 3, lid 2, sub b), 

: eerste_: streepje, genoemde elektriciteit die door 

waterkrachtcentrales wordt opgewekt, welke tegen het 

tarief van 0,76 ecu per megawattuur wordt belast • 

...... -· .. .. ·- ; . : -. _..., 

Oe Lid-Staten kunnen, met het oog op vereenvoudiging 
van de.·_: ,toepassing. _van __ de belasting en van de 

· -~. ,._. controle, voor. de belasting op steenkool, bruinkool, 

turf en aardgas gebruik maken van een vereenvoudigde 

lijst van tarieven per tranche van 5% gehalte aan 

-- ·' .i .. '· ' koolstof, · die . bif . verbranding met een __ overmaat aan 

. ,_..~ zuurstof in kooldioxide wordt omgez:et, en per tranche 

:/ · .. ·van 1,5 gigajoule energiewaarde van de bruto-produkten 

·.;·.~ ;::;.: ·· ·: per ton vaste. fossiele _energiedrager of vloeibaar gas, 

. _, .. of per 1000 m3 niet vloeibaar gas. 

15 



. ' 

b) voor minerale oliën : 

- loodhoudende of· io;d,;;ije benzine, ingedeeld bij de 

GN-codes 2707 en 2710 : 13,46 ecu per 1000 1; . ..,. ,. __ 

- dieselolie en huisbrandolie, als omschreven in de 
• I :." - , ~ 

aanvullende aantekening· 1 f) v'an hoofdstuk 27 van de 

GN : 15,42 ecu per 1000 1; 
· ~-rl ·· ~.::.~·"'"·'":!.,.' , ..• .::··· ·-.~'-

kerosine en reactiem-~torbrandstof, ais omschreven in 

de aanvullende aantekening 1 d) van hoofdstuk 27 van 

de GN : l4 /.ia ec~ per 1Ó00
1 

1; 
j:,,":"' .•. :L ~r -.r_~:·:;:'l;:t! ÇO,':"~r::..·' ;:~ 

- zware sto~-~Óifil: ·~ àïei èin~chreven in de aanvullende 

aantekening 1 g) van hoofdstuk 27 van de GN : 17,21 

ecu !?er 1oó'o kg c!iiassaJT ··: · • .. 

- petroleumcokes, enz. ingedeeld bij de GN-codes 2713 11 
.. .. .. _ ~-:'~ . -· .. ··.rt .·. _:-,.,. ... ,• 

oo tot en met '2713· 90 90 15,36 ecu per 1000 kg 

(massa); ... ~. . _.,- ·'•", 

- vloeibaar gas ingëdeeld blj de GN-codes 2'111 12 11 tot· 
.... ,. ····~ . : ~~-- ;· (. "";.·· 

en met 2711 19 ob : 0,39 ecu per gigajoule; 
: .. '-'·.: ~..:.7 :- '{-;-, •\: :. . 

-· ... -:.· .. :::. . 

,.· ... : .. I ''· ;. ,..., . ... . . . • .. 

· · c) De Lid-Staten kunnen een tàrief toepassen· dat hoger is 
:~- ,. ___ ... ~. • '"!. r.:··:- ···~ ·_-.!~ 

dan·het sub a) en b) vastgestelde tarief. 
-· .. . .. .-.-. 

2. De voor de toepassing van deze richtlijn geldende 
.. ·. . "": c _,._ .. ,,, !'' -· •• 

· · tegenwaarde in nationale valuta van de ecu ·wordt eenmaal 
. . . ,,c. -~;:-~ .. ·- . ... . . 

per jaar vastgesteld. "De 'toè te passen wisselkoersen zijn 
· · ···- ~-r .. ~"'t ·. :' ... • uz .. ·.·· 

.... ·::.c.=:.c.:·die van de eerste werkdag ·van 'de' maand 'oktober en gaan in 
:,r -·· .... ; 1. f,'' ' ~ •• ,-.I.·;·-. ;- .• !: ·: •• .• . • r ·• 

. -:·:op 1' januari van het ëlaaropv'orgehde jaar. ~--
~ •. :--:;,:;,_, . .l..:·;;· j . .:. .;:: ::-'. ::;::."';.V.!:;: •. ·.;. - .• ·- .... ' . 

,, 

.. ·• ~ _-,_;;. De 'Lid",;staten mog·~~- -=ata·; lia'ar~~~n ·. i~ nationaié valuta die 
...... , .... · . :.~ ..... ~r-.r . · 

.... -~ resulterén 'uit·. de omrekenirig"'van de bedragen. in ecu, . als 
":. · ... • , • , . "! r~ . • .. ~ ';) S ; .. .- . 

bedoeld in · de eerste·· alineà, ·. afronden volgens hun eigen 
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. .,.. . ·~ ..... -: i :.. . . . . . . ~. ;. . . .... ,. . ... •. -
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3. Voor het eerst aan het eind van de twaalfde maand volgende 
op het in artikel 1, lid. 2 genoemde tijdstip en vervolgens 
aan .het eind v~n iedere van de daaropvolgende zes perioden 
van twaalf maanden herziet de Commissie het belastingtarief 
volgens de procedure van artikel 13 om het te verhogen met 
een derde van het in lid 1 vastgestelde bedrag. 

4. Bij wijze van uitzondering kan de Raad, op voorstel van de 
Commissie, 
Lid-Staten, 

met eenparigheid van stemmen een of meerdere 
op zijn/hun verzoek en op basis van de 

gegevens, die de Commissie in het kader van de beschikking 
van de Raad, inzake een bewakingsmechanisme voor de 
uitstoot van C02 en andere broeikasgassen in de 
Gemeenschap(1) heeft verkregen en van de daartoe verstrekte 
nadere informatie, machtiging verlenen tot tijdelijke 
opschorting van de toepassing van de belasting om rekening 
te houden met de bijzondere situatie van de Lid-Staten of 
met de ontwikkeling van de economische toestand en met de 
vooruitgang die is gemaakt in de richting van de beoogde 
stabilisatie van de kooldioxide-emissies. 

5. De produkten die aan de in artikel 1, lid 1, genoemde 
belasting zijn onderworpen; zijn van belasting vrijgesteld 
wanneer zij bestemd zijn : 

: ... . 

- om te worden geleverd in het kader van diplomatieke ·of 

consulaire betrekkingen; " • ' 
voor de als zodanig door de overheidsinstanties van de 
Lid-staat van ontvangst · ·· erkende .. c ·• internationale 
organisaties, alsmede voor de leden van die organisaties, 

· binnen de grenzen en onder de . voorwaarden die zijn 
vastgesteld . bij l de.·' internationale -'overeenkomsten tot 
oprichting van · die organisaties ,, of . bij de 

'··zetelovereenkonisten; ..... ~' 
; :';... . ·~ •·· •, . 

(1) COM(92)181 def. van 01.06.1992 

17 



i~ 

- voor de strijdkrachten van alle staten die partij zijn 
bij het Noordatlantisch Verdrag, met uitzondering van de 
Lid-staat waarin de belasting verschuldigd is, alsmede 
voor de gewapende strijdkrachten bedoeld in artikel 1 van 
Beschikking 90/640/EEG(1), voor het gebruik door die 
strijdkrachten of door het burger·lijk personeel dat hen 
vergezelt; 

- om te worden verbruikt in het kader van een met derde 
landen of internationale organisaties gesloten 
overeenkomst voor zover een dergelijke overeenkomst wordt 
aanvaard of toegestaan op het gebied van vrijstelling van 
BTW. 

Deze vrijstellingen zijn van toepassing onder de voorwaarden 
en binnen de grenzen die door de Commissie volgens de 
procedure van artikel 1:3 zijn bepaald. De vrijstelling kan 
worden toegekend volgens een procedure inzake 
belastingteruggaaf. 

Artikel 10 

Wat de energie-intensieve bedrijven betreft die zich in ·en 
zeer ongunstige positie bevinden als gevolg van een toer :ne 
van de invoer uit derde landen,met uitzondering van uie 

·- waarvan sprake in artikel 1, lid 2, en die geen soortgelijke 
belasting hebben ingesteld of maatregelen met gelijke 
financiële gevolgen hebben ingevoerd, kan de Commissie de Lid

, .:..staten, na kennisgeving van de desbetreffende projecten, ertoe 
-~ .. ~_machtigen om die ondernemingen : 

.. · .. '· . ,•• ·. '. 

1 •. een ·vermindering per ·tranche van de krachtens artikel 9 
verschuldigde belasting of een gelijkwaardige teruggave toe 

·te staan, . wanneer.,, de totale energiekosten, inclusief 
belastingen behalve de BTW, uitgedrukt in percenten van de 
toegevoegde waarde, als omschreven in artikel 2 van 

(1) PB nr. L 349 van 13.12.1990, blz. 19. 
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Richtlijn 67/227/EEG van 11 april 1967(1), gerealiseerd op 

de produkten, die zijn verkregen met gebruikmaking van de · 

energie die bij de berekening van de bovengenoemde kosten 

in aanmerking is genomen, ten minste 8% bedragen; 

. . 

2. een tijdelijke en volledige vrijstelling van de krachtens 

artikel 1, lid 1, · verschuldigde . belasting of een 

gelijkwaardige teruggave toe te staan, op voorwaarde dat 

die ondernemingen krachtige pogingen tot energiebesparing 

of vermindering van de C02-emissies in het werk hebben 

gesteld. 

De voorwaarden voor toekenning van de sub 1 en 2 hierboven 

genoemde belastingvermindering en of -vrijstellingen dienen in 

• overeenstemming te zijn met het Gemeenschapsrecht en met de 

door de Gemeenschap aangegane internationale verbintenissen. 

• 

Artikel 11. 

De Lid-Staten staan een vermindering van de verschuldigde 

belasting of, in voorkomend . geval, een gelijkwaardige 

teruggave toe op grond van de nieuwe investeringsultgaven die 

.een onderneming tijdens een referentieperiode heeft gedaan ter 

bevordering van het rationeel energiegebruik of ter beperking 

van de kooldioxide-emissies. De aard en omvang ·van de in 

, aanmerking .. te nemen investeringsultgaven ~venals. _ . de 

'·-referentieperiode worden door de Commissie vastgesteld volgens 
h .. • • • • 

de procedure van artikel 13. Wanneer het bedrag van die 

. uitga~en d.at van. de verschuldigde of bet·a~lde belasting te 
-. . . . . . . . . . . -- . 

boven· gaat, :wordt een belastingkrediet of. een overeenkomstig 

recht voor de daaropvolgende jaren toegekend • 

.. . . 

- ••• J ::- :. ! . .' . . .. 

. .. ;:.; . ·~.:· 

... .. : .... : .--,_ .. -

' . · .. ~. ' . 

(1) PB nr. L 71 van 14.4.1967, blz. 1302. 

. , .. . .. 

,· .: 



Artikel 12 

De regeling inzake vrijstelling, vermindering of teruggave van 
de belasting, als omschreven in artikel 10, en die inzake 
fiscale stimulansen, als omschreven in artikel 11, worden om 

' 
de drie jaar herzien. 

Voor het verstrijken van ·iedere driejarige periode en voor het 
eerst voor het einde van het derde jaar, dat de belasting van 
toepassing is, dient de Commissie een verslag over de werking 
van het systeem, eventueel vergezeld van een voorstel tot 
wijziging van deze richtlijn, bij de Raad in. 

TITEL VI 

COMITE VOOR DE ROOLDIOXIDE/ENERGIEBELASTING 

Artikel 13 

1. De· Commissie wordt bijgestaan door een "Comité voor de 
kooldioxide/energiebelasting", · hierna "comité" te noemen. 
Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten 

'·'en'''<i~:ordt . voorgezeten door een vertegenwoordiger·' van de 
.. -'co~issie. • . -···. ;t.• -- ,. 

·'· 2. Behoudens de· · aangillegeriheden, die vallen onder-~ :de 

""' ·· · bevoegèlhedd van het bij Richtlijn 92/12/EEG van 25 februari 
1992 (1) îngestelde Comité, worden de maatregelen die nodig 

''zijn' ·voor de toepassing van de bepalingen van ·;deze 
t.O..·-•r .. ., .. , ... _._ , __ , ~--- -
_,. o• "richtlijn ·volgens •. de"-. procedure van de leden 3 . en. 4 .. _. 

vastgesteld. . .. :.:. 

3. De vertegenwoordiger van de Commissie legt het comité een 
ontwerp van de te nemen maatregelen voor. Het comité brengt 
over dit ontwerp advies uit binnen een termijn die door de 
~oorzitter naar gelang van de urgentie van de materie kan 
worden vastgesteld. Het spreekt zich uit met meerderhei_d 

(1) PB nr. L 76 van 23.3.1992, blz. 1. 
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van stemmen overeenkomstig artikel 148, lid 2, van het 
Verdrag. De voorzitter en de vertegenwoordigers van de 
diensten van de Commissie nemen niet aan de stemming deel. 

4. De Commissie stelt de beoogde maatregelen vast wanneer zij 
in overeenstemming zijn met het advies van het comité. 
Wannaer de beoogde maatregelen niet in overeenstemming zijn 
met het advies van het comité of wanneer geen advies is 
uitgebracht, dient de Commissie onverwijld een voorstel 
inzake de te nemen maatregelen bij de Raad in. De Raad 
besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen. 

Indien de Raad drie maanden nadat het voorstel is ingediend 
geen besluit heeft genomen, worden de voorgestelde 
maatregelen door de Commissie vastgesteld. 

5. Naast de in lid 2 genoemde maatregelen behandelt het comité 

de kwesties die door de voorzitter, op eigen initiatief of 
op verzoek van de vertegenwoordiger van een Lid-Staat, 
worden voorgelegd en die betrekking hebben op de toepassing 
van de communautaire bepalingen inzake de in artikel 1, lid 
1, genoemde belasting. 

.o:-·· 

. .-:' :: .•. -.~ 

·.· . 
... . 

J, : 
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TITEL VII 

WEDERZIJDSE BIJSTAND 

Artikel 14 

1. Artikel 1 1 lid 1 1 van Richtlijn 77/799/EEG(1) laatstelijk 
gewijzigd bij Richtlijn 92/12/EEG(2) 1 wordt aangevuld met 
een vijfde streepje : 

"- de kooldioxide/energiebelasting die is ingesteld bij 
Richtlijn 92/ ••• /EEG van de Raad van ••••••••• 1992(1). 

( l.) PB nr. L • • • van • .. • .. • 1992 1 blz. .. • " 

2. Artikel 3 1 punt f) 1 van Richtlijn 76/308/EEG(3) 1 

laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92f ••• /EEG(4) 1 wordt 
aangevuld met een vierde streepje : 
"- de kooldioxide/energiebelasting die is ingesteld bij 

Richtlijn 92/ ••• /EEG van de Raad van ••••••• 1992(1). 

(1) PB nr. L ... van ....... 1992 1 blz. " ... 
TITEL VIII 

ALGEMENE FISCALE NEUTRALITEIT 

Artikel 15 

1. Lid-Staten 

(1) 
(2) 

(3) 
(4) 

- delen de Commissie bij de invoering van de in artikel 11 

lid 1 1 genoemde belasting de maatregelen mede die zij met 
het oog op de fiscale neutraliteit van de belasting 

hebben genomen; 

PB nr. L 336 van 27.12.19771 blz. 15 
PB nr. L 76 van 23.03.19921 blz. 1 

PB nr. L 73 van 19.03.19761 blz. l.S. 
PB nr. L • • van . • • • . • 1992, blz • . . 

22 



I 

I~ 

stellen de commissie elk jaar in kennis van de wijze 
waarop de fiscale neutraliteit van de bovengenoemde 
belasting wordt gewaarborgd. 

2. De door de Lid-Staten getroffen maatregelen inzake de 
fiscale neutraliteit van de bovengenoemde belasting zijn in 
overeenstemming met het Gemeenschapsrecht. 

TITEL IX 

SLOTBEPALINGEN 

Ar~ikel 16 

1. De_ .Lid-staten doen de nodige , wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om op 1 
januari 1993 aan deze richtlijn te voldoen. 

Wanneier de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in 

- die bepalingen naar .deze _richtlijn verwezen of wordt 
. hiernaar verwezen. bij de officiële bekendm_aking van die 

·-·bepalingen. · De regels • voor die verwij zing worden door de 

Lid-Staten vastgesteld. 

2. De Lid-staten delen de Commissie de belangrijke .. ~epalingen 
van intern recht mede die zij vaststellen om aan deze 

····richtlijn te voldoen. 
. , t:·<'· ... "· -.. ~ '· -· '::_:; --~ ::::-:::::... :: :. .. 

Artikel 17 

Deze richtlijn is gericht tot, de Lid-Staten. < __ ··-.- :.;,_ 

- . .. ~" ... . ~-; • • :....:\-::..• •• 1-,;. :.."! -';f:.;-:~;~-~-''· 

.. ~ 
•" - .... ! .. ·-··· .. . -~---·-- .. --· . 

Gedaan. te Brussel :. ·.;, . , .. " • voor de Raad 

·, ~· .. ·•· . .,. -·;. .. -~- ••·• ;. ":.. 4 

' 
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Fiche d'impact sur les PME et l'emploi 

La présente proposition de directive vise, dans le cadre 
' 

de la stratégie communautaire de limitation des émissions 
de dioxyde de carbon.e, ! instaurer une taxe communautaire 
sur lé dioxyde de carbone émis et sur l'énergie dont le 
revenu revient aux Etats membres. 

I. Obligations administratives découlant de 
l 1application de la présente directive pour les 
entreprises: 

- la circulation, la détention et le contrOle des 
produits soumis ! la taxe ne requiérent, dans une 
très grande majorité des cas, que l'utilisation de 
documents administratifs OU de méthodes 
administratives existants. 

II. Quel sont les avantages pour les entreprises? 
Du fait des dispositifs prévus aux articles 10 et 11 

· (traitement allégé des entreprises) et ! l 1article 15 
(neutralité · fiscale) l'impact sur les entreprises 
sera limité, voire positif, dès · lors qu'elles 
s'engagent dans des réductions de leUrs émissions de 
C02. ·. • . '· ... 

. n ...... 

III. Y-a-t-il des inconvénients pour les entreprises en 
termes de coats supplémentaires? 

Les coats pour certaines entreprises devraient 
s 1accro1tre. · Cependant la directive prévoit des 
mesures d 'exonération, de réduction de taux ou de 
suspension de la taxe dans des cas particuliere 
(entrepries ! haute intensité. . d'utilisation 
d 1énergie, 
entreprises 

les énergies renouvelables, les 
qui . s 1 engagent par des accords 



i .• 

volontaires A lutter contre ·les émissions de C02 ou a 
utiliser de façon plus rationnelle l'énergie). 

En tout état de cause, le systàme envisagé évite les 
distorsions de concurrence ' entre entreprises 
européennes. De plus, une neutralité fiscale au plan 
des prélèvements.obligatoires globaux est recommandée 
aux Etats membres. 

rv. Effets sur l'emploi: 
En principe: néant. 

V. Les partenaires sociaux n'ont pas été consultés. 

VI. Le volet fiscal fait partie d'un ensemble de mesures 
en vue de combattre· l'effet de serre. 



1. Algemeen 

BIJLAGE 3 

SAMENVATriNG VAN HET DOCUMENT 

"THE ENERGY CONSEQUENCFS OF THE 
PROPOSED CARBON/ENERGY TAX" (1) 

1 

Dit document gaat in op de gevolgen die de Invoering van een 
energle/C02-belasting, zoals deze Is voorzien in het Voorstel van Richtlijn ter 
zake, zou hebben op de omvang en de samenstelling van het energieverbruik In 
de E.G. in het jaar 2000. Het bevat een kwantitatieve analyse van de 
wijzigingen binnen de verschillende verbruikerscategorleên (industrie, gezinnen, 
transport en electriciteitsproducenten) en per energieprodukt. 

2. De hoofdstukken 1. 2 en 3 

In deze hoofdstukken worden uitgaande van een aantal vaststellingen 
de punten bepaald waarop een strategie ter beperking van de C02-uitstoot zich 
moet concentreren. 

Sinds het begin van de industriêle revolutie is, met uitzondering van 
oorlogs- en crisisperioden, de C02-uitstoot voortdurend toegenomen en dat tot aan 
de jaren tachtig. In de periode van 1980 tot 1990 is de C02-uitstoot in de 
Europese Gemeenschap echter afgenomen met 4% en zulks niettegenstaande het 
BBP van de E.G. in die periode met 25% groeide. 

Via een analyse van de evolutie bij de verschlllende 
verbruikerscategorieên worden als oorzaken voor die 4%-vermindering van de COr 
uitstoot aangewezen : 

de zwakke economische groei in het begin van de jaren tachtig ; 
de hoge prijzen op de wereldmarkt voor olie tot 1985 ; 
de uitzonderlijk goede weersomstandigheden van 1988 tot 1990 ; 
de sterke verhoging van de energie-efficiêntie In de eerste jaren van het 
decenium ; 
de substitutie tussen energieprodukten : minder steenkolen en olie en meer 
gas en kernenergie. 

1) Ongenurrmerd document van de Europese Corrrnissie, aan de lidstaten ter beschikking gesteld tijdens 
de vergadering van 28 oktober 1992 van de ad hoc groep "COz-belasting". 
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Op de weersomstandigheden kan geen invloed worden uitgeoefend en 
de evolutie van de economische groei is afhankelijk van zeer veel factoren en 
dus moeilijk beïnvloedbaar. Hetzelfde geldt voor de prijzen op de 
wereldoliemarkt. Een C02-stabilisatiebeleid zal zich dus moeten concentreren op 
verhoging van de energie-efficiëntie en op substitutie. De prijzen van en de 
prijsverhoudingen tussen energieprodukten beïnvloeden kan hierbij llelpen. 

Binnen het toegemeten tijdsbestek, t.t.z. tot het jaar 2000, zullen 
de inspanningen tot stabilisatie van de C02-uitstoot, volgens de Europese 
Commissie, vooral moeten geleverd worden aan de vraagzijde : gedragswijziging 
van de verbruikers en hun betere technische uitrusting kunnen de energie
efficiëntie doen toenemen. 

Het omschakelen van het energieaanbod vergt om maatschappelijke 
(moratorium op uitbreiding kerncentrales} zowel als technische redenen (bouwtijd 
van electriciteitscentrales, ontwikkelingstijd van hernieuwbare energiebronnen} 
meer tijd en zal pas na het jaar 2000 een substantiële bijdrage kunnen leveren 
tot het terugdringen van de C02-uitstoot. 

3. Het referentiescenario 

In hoofdstuk vier is, uitgaande van hypotheses m.b.t. de factoren die 
hierboven als determinerend zijn bepaald, met behulp van het MlDAS-model (2} 
nagegaan hoe de C02-uitstoot zal evolueren indien geen strategie tot stabilisatie 
van de C02-uitstoot wordt opgezet. Die hypotheses zijn : 

1980/1990 1990/2000 

GDP growth p.a. 2.3% 2.2% 

population growth p.a. 0.3% 0.4% 

re al all price (1990 ECU} 
first half 49 ECU/bbl 16 ECU/bbl 
second half 19.5 ECU/bbl 17.5 ECU/bbl 

additional capscity 
nuclear/hydro/renewables 76 GW 14 GW 
fossll fuels 14 GW 60 GW 

energy intensity(*} p.a. -1.5% -0.7% 

carbon intensity (**} p.a. -1.2% -0.2% 

co2 emissions p.a. -0.4% 1.3% 

* gross energy consumption/GDP 
** C02 emissions/gross energy consumption. 

Fundamentele verschillen tussen deze hypothesen en de werkelijkheid 
uit de jaren tachtig zijn : 

2) een partieel economisch m::del voor de energiesector. 
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dat er niet wordt verwacht dat in de jaren negentig de olieprijzen terug 
zullen opklimmen tot het hoge peil dat ze in het begin van de jaren 
tachtig kenden ; 

het moratorium op nucleaire installaties en een aanzienlijke toename (x 4 
in vgl. met de aangroei in de jaren tachtig) van electriciteltscentrales 
gestookt met fossiele brandstoffen (vooral gas) : vandaar dat de afname 
van de carbon intenslty tijdens de jaren negentig slechts geraamd wordt op 
0,2%/jaar tegen 1,2%/jaar in de jaren tachtig ; 

in de jaren tachtig grepen fundamentele wijzigingen in de industrlêle 
struktuur en zeer belangrijke vernieuwingen van de industriêle uitrusting 
plaats ; op dat stuk mag van de jaren negentig niet evenveel worden 
verwacht ; de afname van de energie-intensiteit/jaar daalt dan ook van 
1,5% naar 0,7%; 

het In aanmerking nemen van normale weersomstandigheden . 

Uitgaande van die hypothesen is aan de hand van het MIDA8-model 
berekend dat zonder ingrepen de C02-uitstoot in de E.G. in het jaar 2000 13% 
hoger zal liggen dan in 1990. Aangezien het vroegere Oost-Duitsland voor zijn 
energie voorziening echter nu al volop aan het overschakelen is van de zeer 
vervullende bruinkool naar minder vervuilende brandstoffen wordt dat percentage 
verminderd met 2%, tot 11%. 

Omgedeeld over de verbruikerssectoren ziet die aangroei van de 
C02-uitstoot er als volgt uit : electriciteitsproduktle : + 17%, tegenover -5% in 
de jaren tachtig ; transport : + 24,6%, tegenover + 35% in de jaren tachtig ; 
industrie : - 7,1 %, tegenover - 19% in de jaren tachtig en gezinnen + tertiaire 
sector : + 6,2 % tegenover - 16% in de jaren tachtig. 

Het belangrijke verschil voor gezinnen zou vooral te wijten zijn aan 
verandering in levenswijze, ruimer gebruik van electrische apparaten en grotere 
woningen . 

4. Hoofdstuk 5 : het scenario met energie/C02-belasting 

Wanneer het bovenstaande scenario wordt aangevuld met de 
introduktie van de energie/C02-belasting, zoals die is voorzien in het Voorstel van 
Richtlijn ter zake, dan zou de C02-uitstoot volgens het MIDA8-model in het jaar 
2000 slechts 7% hoger liggen dan in 1990. De energie/C02-belasting zou dus een 
bijdrage leveren aan de vermindering van de C02-uitstoot van 4%. 

Belangrijk is te weten dat daarbij is verondersteld dat de lidstaten 
zullen zorgen voor neutraliteit op het stuk van fiscale ontvangsten zodat de 
ec0nomische groei door de invoering van de belasting niet negatief beïnvloed 
wordt en dat met de mogelijkheid tot het verlenen van belastingverminderingen 
of -voordelen geen rekening is gehouden omdat de impact daarvan weinig 
voorspelbaar is. De conditionaliteitsclausule wordt geacht vervuld te zijn zodat 
met geen concurrentienadelen of delokalisaties dient rekening gehouden en het 
priijssignaal dat door de invoering van de belasting wordt gegeven wordt geacht 
de eindconsument te bereiken. 

.J 
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In onderstaande tabel zijn de resultaten van het referentiescenario 
en het scenario met belasting met mekaar vergeleken zowel wat betreft het 
energieverbruik als de C02-uitstoot en dit per verbruikersgroep. 

raferenee case tax case change 

energy consumption rrrtoe rrrtoe % 

transport 296 288 -2.6 
domestic/tertiary 350 336 -3.9 
industry 246 234 -4.8 

power- stations 488 482 -1.3 

tota 1 primary 1370 1331 -2.8 

co2 emissions m111. t co2 mi11. t co2 % 

transport 881 858 -2.6 
domest1c/tert1ary 694 656 -5.5 
industry 558 525 -5.9 
power stations 1108 1087 -1.9 
energy sector 134 130 -2.5 

tcta1 3375 3257 -3.5 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de twee meest C02 uitstotende 
categorieën, met name de electriciteitsproduktie en het transport, In de gegeven 
tijdspanne het minst zullen reageren op de Invoering van een belasting. De 
laatste wegens de geringe prijselasticiteit van motorbrandstoffen, de eerste 
omdat de taxatie van electriciteit ten dele zal gebaseerd worden op de 
electrlclteltsoutput en slechts ten dele op de input van energieprodukten bij de 
produktie van electriciteit. Bovendien hebben electriciteltscentrales een lange 
levensduur en zijn de reactiemogelijkheden voor het jaar 2000 dus zeer beperkt. 

Algemeen kunnen de resultaten van het scenario met belasting als 
volgt worden samengevat : 

De totale C02-uitstoot zal tussen 1990 en 2000, In geval van invoering van 
de energie/C02-belasting slechts met 7,1% toenemen, wat 3,8% minder is 
dan zonder belasting ; 

Bij alle verbruikerscategorieën zal de uitstoot Ingevolge belasting lager 
liggen : 

In de electriciteltsproduktie heeft belasting slechts een vermindering 
met 2,2% tot gevolg en blijft er dus een groei van 14,4% over. 

In de transportsector 3,3%, wat betekent dat er nog altijd een groei 
van 21,3% overblijft ; 
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in de industrie 5,5%, wat de totale vermindering t.o.v. 1990 op 
12,6% brengt ; 

in de tertiaire sector en bij de gezinnen zou belasting de uitstoot 
met 5,9% verminderen en zodoende de groei beperken tot 0,3%. 

De samenstelling van de energleproduktenmix zal in het huldig decenium In 
elk geval een belangrijke wijziging ondergaan (kleiner aandeel van 
steenkool, groter aandeel voor gas). Die evolutie zou door de invoering 
van een energie/C02-belasting nog lichtjes geaccentueerd worden zoals 
onderstaande tabel aantoont : 

1990 2000 reference 2000 tax 

solids 24.4 20.3 20.1 
oil 42.8 42.0 41.7 
gas 18.0 22.9 23.1 
nuclear 13.3 12.6 12.9 
other (*) 1.6 2.2 2.2 

tot al 

(*) 

100.0 100.0 100.0 

includes hydro, waste, geothermal, other renewables and net electricity 
imports. 

Op langere termijn (tot 2005) levert de invoering van een energie/C02-
belastlng meer substantiële resultaten op. Vooral omdat op langere 
termijn de electriciteitsproducenten wel materieel de mogelijkheld hebben 
om hun inputs voor electrlciteitsproduktle te wijzigen. 

5. Billage 1 : de modelresultaten voor België 

1. In eerste instantie mag enerzijds niet uit het oog worden 
verloren dat België met 112 miljoen ton C02-uitstoot In 1990 slechts 3,7% van de 
totale C02-ultstoot In de Europese Gemeenschap vertegenwoordigde. Anderzijds 
had België in datzelfde jaar, op Duitsland na (invloed ex. D.D.R.), de hoogste 
C02-ultstoot per hoofd van de bevolking. 

2. Het aandeel van de verschillende verbruikerscategorieën In de 
C02-uitstoot wijkt in België in aanzienlijke mate af van het Europees gemiddelde 
(A7). De hoofdoorzaak van die afwijking ligt in het feit dat onze 
electriciteitsvoorzlening in belangrijke mate steunt op kernenergie : 
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Industrie 
transport 

. gezinnen/tertlaires 
electrlciteltsproduktie 
energiesector 

Totaal 

Aandeel In de C02-uitstoot In 1990 

B 

28,9% 
20,7% 
23,5% 
22% 

5% 

100% 

E.G. 

19,8% 
23,3% 
21,5% 
31,2% 
4,3% 

100% 
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3. Met uitzondering van Luxemburg, Is het aandeel van de 
industrie In de C02-uitstoot in geen enkel land even groot als in België (A 7) (áok 
per capita bekeken (AIO)), Met uitzondering van Duitsland (reden : 
overschakeling weg van bruinkool In het vroegere Oost-Duitsland) zou de 
procentuele reductie van de C02-uitstoot in de industrie onder invloed van een 
energie/C02-taks nergens zo groot zijn als In België (A5). Dit neemt niet weg 
dat de per capita C02-ultstoot In België, in de industrie, evenals In de 
transportsector en bij de gezinnen, zelfs na invoering van een energie/C02-
belasting in het jaar 2000, de grootste van de Gemeenschap zou blijven (A13). 

4. De tabellen op blz. A22 en A23 bevatten respectlevelijk de 
absolute cijfers en procentuele wijzigingen van de C02-uitstoot van de 
verschillende energieprodukten .per verbruikerscategorie in 1990, het 
referentiescenario en het belastingscenario. Bij vergelijking van deze tabellen 
met de overeenkomstige Europese gemiddelden (A46 en A47) blijkt dat de Invloed 
van de Invoering van een energie/C02-belastlng in België vooral bij de gezinnen 
meer dan gemiddeld zou lelden tot reductie van de C02-ultstoot (-10,6% t.o.v. -
5,5% Europees gemiddelde). 

5. Een algemeen overzicht van het finaal energieverbruik In 
België en de wijzigingen in de verschlllende scenario's wordt gegeven In tabel 
A49. 
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