
Belastingen kunnen bijdragen 
aan het bereiken van klimaat- 
en milieudoelstellingen door de 
omschakeling naar schonere 
energie en een groenere industrie 
te stimuleren.

Het EU-kader voor 
energiebelastingen is voor het 
laatst bijgewerkt in 2003. Het 
is niet in overeenstemming met 
de Green Deal en het levert 
problemen op voor de interne 
markt van de EU.

We moeten de transitie 
van fossiele brandstoffen 
naar schonere energie 
en milieuvriendelijkere 
consumentenkeuzes vormgeven.

De energiebelastingrichtlijn van de EU bevat regels en minimumaccijnstarieven 
voor de belasting van energieproducten en elektriciteit die als motor- en 
verwarmingsbrandstof worden gebruikt.

Met de juiste prijssignalen voor energieproducten wordt groene innovatie 
gestimuleerd en worden investeringen in duurzame, schone energie 
ondersteund.

Door de minimumtarieven voor brandstoffen te herzien, zullen zij 
worden belast naar energie-inhoud en milieueffecten, en worden 
belastingvrijstellingen aangepakt die bepaalde fossiele brandstoffen en 
vervuilende economische sectoren begunstigen.
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Dit zijn de belangrijkste maatregelen in het kader van de herziening:

Brandstoffen zullen niet langer naar volume maar naar energie-inhoud en 
milieuprestaties worden belast. Op die manier zorgen we ervoor dat de gevolgen voor 
het milieu van elke individuele brandstof beter tot uitdrukking komen, zodat bedrijven 
en consumenten schonere, klimaatvriendelijkere keuzes kunnen maken.

De categorisering van energieproducten voor belastingdoeleinden wordt vereenvoudigd 
om ervoor te zorgen dat de meest milieubelastende brandstoffen het zwaarst worden 
belast. De producten die onder deze richtlijn vallen, worden op basis van milieuprestatie 
gegroepeerd en gerangschikt. Brandstoffen die het milieu de meeste schade toebrengen, 
zullen aan hogere minimumtarieven worden onderworpen.

Fossiele brandstoffen die worden gebruikt als brandstof voor lucht- en zeevervoer 
binnen de EU, mogen niet langer worden vrijgesteld van energiebelasting in de EU. 
Dit is een cruciale maatregel gezien het aandeel dat deze sectoren hebben aan 
energieverbruik en vervuiling.

De belastingvrijstellingen voor bepaalde producten en huisverwarming zullen geleidelijk 
worden afgeschaft, zodat fossiele brandstoffen niet langer onder minimumtarieven 
kunnen worden belast. De lidstaten kunnen kwetsbare huishoudens ondersteuning 
bieden en tegen energiearmoede beschermen.
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