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RÖVID INDOKOLÁS

Az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről 
szóló irányelv módosításáról szóló jelen javaslat jelentős hatással van a primer szektorra.

Egyrészt módosítja a mezőgazdasági szektorban használt energia adóztatási rendszerét. Habár 
megmarad az a tagállamok számára adott, a jelenlegi irányelvben is szereplő lehetőség, hogy 
adómentességet (akár nulla százalékos kedvezményes adómértéket) vagy adócsökkentést 
vezessenek be, az csak az energetikai komponenshez, valamint az energiahatékonysági 
előírások teljesítéséhez kapcsolódhat (15. cikk (3) bekezdés). Tekintettel arra, hogy jelenleg a 
mezőgazdasági jövedelmek csökkenése és az állandó termelési költségek növekedése 
tapasztalható (a kőolaj árának növekedése és az energia árának emelkedése következtében az 
energiaköltségek elérhetik a 30%-ot is), az adócsökkentés alkalmazásának lehetővé tétele 
például a mezőgazdasági felhasználásra szánt gázolaj esetén kedvező lépés az európai 
mezőgazdasági üzemek szempontjából, mivel a mezőgazdasági gépek esetében a gázolajnak 
nincs alternatívája. Ugyanakkor ezen adókedvezményeket az említett állandó költségek 
csökkentése érdekében energiahatékonysági politikákhoz kell kötni, melyeknek kellően 
rugalmasaknak kell lenniük, és melyeket az érintett ágazattal közösen kidolgozott nemzeti 
stratégiákba kell beépíteni, valamint elegendő hosszúságú, többéves ciklusba kell foglalni 
annak érdekében, hogy ne járjanak olyan többletterhekkel, amelyek veszélyeztethetik a közös 
agrárpolitika horizontális szakpolitikai előírásai által már amúgy is meglehetősen behatárolt 
termelőink gazdasági fenntarthatóságát.

A 2003/96/EK irányelv módosítására irányuló javaslat tartalmaz egy, a szén-dioxid 
adóztatásához kapcsolódó adójóváírást, amely a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (13) 
bekezdése szerinti, a kibocsátásáthelyezés kockázatának vélhetően jelentős mértékben kitett 
ágazatokra vonatkozik, amelyek között a mezőgazdaság nem szerepel. A Bizottság már „Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvalósításának 
ütemterve” című közleményében is felismerte a kibocsátásáthelyezés veszélyét a 
mezőgazdaságban, és ezért sürgetni kell a Bizottságot, hogy az energiaadó-irányelv 
hatálybalépését követően legkésőbb hat hónappal a 2003/96/EK irányelvhez hasonlóan 
módosítsa a 2003/87/EK irányelvet is annak érdekében, hogy a mezőgazdaságot is bevonja az 
említett adójóváírásra jogosult ágazatok közé annak biztosítása érdekében, hogy – amint azt a 
Bizottság az e javaslatról készített közleményének 3.2 pontjában is elismeri – az energiaadó-
irányelv a kibocsátásáthelyezésnek kitett ágazatokat vagy alágazatokat ugyanolyan adóügyi 
elbánásban részesítse.

Az energiaadó-irányelv módosítására irányuló javaslat javítani kívánja a biomasszára 
vonatkozó adóügyi bánásmódot, amennyiben annak energiakapacitása alacsonyabb 
térfogatának energiakapacitásánál, véget vetve ezzel a fosszilis energiahordozókkal szemben 
fennálló adóügyi megkülönböztetésnek. Ez a lépés indokolja, hogy felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy a biomasszának jelentősebb szerepet kell szánni a tagállamok energiaszerkezetének 
összetételében, egyrészt mivel az nem fosszilis energiahordozó, másrészt mivel annak 
termelése szén-dioxid-megkötő hatással jár. Az adózás szempontjából – ám az energiaadó-
irányelv hatókörén kívül – fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az egyes tagállamokban a 
biomasszára kivetett, jelentős mértékben eltérő hozzáadottérték-adókat harmonizálni kellene, 
különösen ami a szomszédos államokat illeti, hogy elkerülhető legyen az Unió különböző 
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régiói vagy államai között a biomassza fejlődését érintő esetleges határhatás.

Végezetül az előadó kéri, hogy az Európai Parlamentet vonják be azon intézmények közé, 
amelyeket az Európai Bizottságnak az energiaadó-irányelv hatálybalépésétől számított öt éven 
belül értesítenie kell annak végrehajtásáról, és üdvözli a 2023-ig szóló átmeneti időszak 
bevezetését a jelenlegi irányelvhez fűzött módosítások teljes körű végrehajtására.

MÓDOSÍTÁSOK

 a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A 2003/96/EK irányelv 15. cikkének
(3) bekezdése alapján a tagállamok a 
mezőgazdasági, kertészeti vagy 
haltenyésztési munkálatokra és az 
erdőgazdálkodásra nemcsak az üzleti célú 
felhasználásokra általában alkalmazható 
rendelkezéseket, hanem nulláig 
csökkenthető adómértéket is 
alkalmazhatnak. Elemzések rámutattak, 
hogy az energiafogyasztás általános 
adóztatása tekintetében e lehetőség 
fenntartása az energiahatékonyság terén 
elérendő eredményekhez való kapcsolása 
nélkül ellentétes lenne az EU tágabb 
politikai célkitűzéseivel. A CO2-
kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatást 
illetően az érintett ágazatok adóügyi
megítélését össze kell hangolni az ipari
ágazatokra vonatkozó szabályokkal.

(20) A 2003/96/EK irányelv 15. cikkének
(3) bekezdése alapján a tagállamok a 
mezőgazdasági, kertészeti vagy 
haltenyésztési munkálatokra és az 
erdőgazdálkodásra nemcsak az üzleti célú 
felhasználásokra általában alkalmazható 
rendelkezéseket, hanem nulláig 
csökkenthető adómértéket is 
alkalmazhatnak a szigorúbb társadalmi, 
növény-egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások következtében már nehéz 
helyzetben lévő, a piac által kellőképpen 
nem kárpótolt mezőgazdasági üzemek 
gazdasági életképességének biztosítása 
érdekében. Mindazonáltal elemzések
rámutattak, hogy az energiafogyasztás 
általános adóztatása tekintetében e 
lehetőség fenntartása az 
energiahatékonyság terén elérendő 
eredményekhez való kapcsolása nélkül 
ellentétes lenne az EU tágabb politikai 
célkitűzéseivel, ugyanakkor ezekben az 
ágazatokban középtávon az állandó 
termelési költségek csökkenéséhez vezet.
Az energiahatékonyság terén elérendő 
eredményeket elegendő hosszúságú, 
többéves ciklusba kell foglalni, és állami 
szervek tervezése és ellenőrzése alá kell 
vonni. A CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
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adóztatást illetően az érintett ágazatok 
adóügyi megítélésének figyelembe kell
vennie az egyes említett ágazatokra és 
alágazatokra jellemző szénmegkötő- és -
megtartó képességet és 
kibocsátásáthelyezési kockázatot.

Or. es

Indokolás

A mezőgazdasági termelőknek a KAP feltételrendszere révén ellenőrzött és büntethető módon 
egy sor követelménynek kell megfelelniük a termelés és a környezeti fenntarthatóság 
összeegyeztetése tekintetében, amellett, hogy meg kell birkózniuk a mezőgazdasági célra 
használt gázolaj árának emelkedésével is. 
Ezért támogatjuk az energiamegtakarítás előmozdítására irányuló intézkedéseket, feltéve, ha 
azok nem befolyásolják a termények jövedelmezőségét, és figyelembe veszik, hogy a termelők 
milyen körülmények között dolgoznak.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Tekintettel arra, hogy a biomassza-
ágazat a tagállamok jövőbeli 
energiaszerkezetének összetétele, valamint 
termelése szén-dioxid-megkötő hatása 
miatt az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
társadalom kialakítására irányuló 
stratégiák kidolgozása szempontjából 
stratégiai ágazatnak tekinthető, fontos, 
hogy valamennyi tagállam hasonló 
adóztatási rendszert vezessen be, ideértve 
a hozzáadottérték-adót is, tekintettel a 
tagállamok közötti határhatás 
kialakulásának vagy a biomassza-ágazat 
tagállamok közötti egyenlőtlen 
fejlődésének kockázatára.

Or. es

Indokolás

Ezen irányelv célja, hogy a többi energiatermékhez képest javítsa a biomassza 
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energiaadóztatását annak fűtőértéke tekintetében. Ugyanakkor a biomasszára vonatkozóan az 
egyes tagállamok jelentős mértékben eltérő héa-kulcsot alkalmaznak. Vannak olyan 
tagállamok, amelyek csökkentett vagy rendkívül kedvezményes adót vetnek ki, mások az 
átlagosnak megfelelőt. Ez olyan hatalmas különbségeket eredményez, amely a biomassza 
alkalmazása tekintetében határhatáshoz vezethet, ami károsíthatja a biomassza jelentőségét a 
tagállamok energiaszerkezetében.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) A tagállamokat bátorítani kell arra, 
hogy a második generációs 
bioüzemanyagok használatát kedvező 
adóügyi elbánásban részesítsék. A 
Bizottságnak kiemelten kell kezelnie a 
második generációs bioüzemanyagok 
hatékonyságának és 
költséghatékonyságának növelésére 
irányuló kutatásokat, valamint jelentős 
mértékben emelnie kell a K+F 
finanszírozását.

Or. es

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az irányelv végrehajtásáról a 
Bizottságnak ötévente, és első alkalommal 
2015 végéig jelentést kell készítenie a 
Tanács számára, amelyben többek között 
meg kell vizsgálnia a CO2-kibocsátáshoz 
kapcsolódó adóztatás minimummértékeit a 
kibocsátási egységek uniós piaci árának 
alakulása függvényében, a technológiai 
fejlődés és az innováció hatását, továbbá az 
irányelvben többek között a légi és tengeri 

(28) Az irányelv végrehajtásáról a 
Bizottságnak ötévente, és első alkalommal 
2015 végéig jelentést kell készítenie a 
Tanács és az Európai Parlament számára, 
amelyben többek között meg kell 
vizsgálnia a CO2-kibocsátáshoz 
kapcsolódó adóztatás minimummértékeit a 
kibocsátási egységek uniós piaci árának 
alakulása függvényében, a technológiai 
fejlődés és az innováció hatását, továbbá az 
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közlekedésben felhasznált üzemanyag 
vonatkozásában megállapított 
adómentességek és adókedvezmények 
indokoltságát. A kibocsátásáthelyezés 
kockázatának vélhetően jelentős mértékben 
kitett ágazatok és alágazatok listáját 
rendszeresen felül kell vizsgálni, 
különösen az újonnan rendelkezésre álló 
adatok fényében.

irányelvben többek között a légi és tengeri 
közlekedésben felhasznált üzemanyag 
vonatkozásában megállapított 
adómentességek és adókedvezmények 
indokoltságát. A kibocsátásáthelyezés 
kockázatának vélhetően jelentős mértékben 
kitett ágazatok és alágazatok listáját 
rendszeresen felül kell vizsgálni az újonnan 
rendelkezésre álló adatok fényében. A 
Bizottság megvizsgálja a 
kibocsátásáthelyezés kockázatát a 
mezőgazdasági ágazatban, és adott 
esetben a jelen irányelv hatálybalépésétől 
számított hat hónapon belül javaslatot 
terjeszt a Tanács és az Európai Parlament 
elé a kibocsátásáthelyezés kockázatának 
jelentős mértékben kitett ágazatok 
listájának megfelelő kibővítéséről.

Or. es

Indokolás

Maga a Bizottság már „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig 
történő megvalósításának ütemterve” című közleményében (COM(2011)112 végleges) is 
elismerte, hogy a mezőgazdaságot a kibocsátásáthelyezés kockázatának kitett ágazatnak kell 
tekinteni. A jelen irányelv 14. cikkének (5) bekezdésében hivatkozik az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátási egységei kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK 
irányelv 10a. cikkének (13) bekezdésében ilyennek minősített ágazatok listájára. Felkérjük az 
Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő egy módosító javaslatot, melynek révén a primer 
szektort felveszi az ágazatok ezen listájára, hogy a jelen irányelv értelmében az igénybe 
vehesse a felsorolt adókedvezményeket.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
2003/96/EK irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – 5 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biomassza ezen irányelvben alkalmazott 
fogalommeghatározása nem érinti a 
nemzeti jogszabályokban szereplő, ettől 
eltérő fogalommeghatározásokat, ha azok 
az ezen irányelvben meghatározottaktól 
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eltérő célokra szolgálnak.

Or. es

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A (3) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

b) A (3) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

„3. A tagállamok mezőgazdasági, 
kertészeti vagy az akvakultúrával 
kapcsolatos munkálatokra, és az 
erdőgazdálkodásban felhasznált 
energiatermékekre és villamos energiára 
akár nulla adómértéket is alkalmazhatnak 
az energiafogyasztás általános adóztatása 
tekintetében. A kedvezményezettek 
számára olyan feltételeket kell szabni, 
amelyek nagyjából azzal egyenértékű 
energiahatékonyságot eredményeznek, 
mintha az európai uniós minimum 
adómértéket alkalmazták volna.”

„3. A tagállamok mezőgazdasági, 
kertészeti vagy az akvakultúrával 
kapcsolatos munkálatokra, és az 
erdőgazdálkodásban felhasznált 
energiatermékekre és villamos energiára 
akár nulla adómértéket is alkalmazhatnak 
az energiafogyasztás általános adóztatása 
tekintetében. A tagállamok a 
kedvezményezettekkel együttműködve
olyan konkrét stratégiákat dolgoznak ki, 
amelyek nagyjából azzal egyenértékű 
energiahatékonyságot eredményeznek, 
mintha az európai uniós minimum 
adómértéket alkalmazták volna.”

Or. es

Indokolás

Fontos, hogy a kedvezőbb adóügyi bánásmódért cserébe megkövetelt energiahatékonyságra 
irányuló erőfeszítéseket a tagállamok konkrét stratégiák révén és az ágazattal együttműködve 
valamilyen mértékben összehangolják, elegendő időt biztosítva, ami bizonyos mértékű 
rugalmasságot enged, és lehetővé teszi az állami támogatások és éves beruházások nélkül 
nem megvalósítható valódi energiamegtakarítást eredményező beruházások létrejöttét. 

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 14 pont
2003/96/EK irányelv
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18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Portugália az Azori-szigetek és Madeira 
autonóm körzeteiben felhasznált 
energiatermékekre és villamos energiára az 
energiafogyasztás általános adóztatása 
tekintetében az ezen irányelvben 
meghatározott minimum adómértékeknél 
alacsonyabb adómértékeket alkalmazhat 
azon szállítási költségek kiegyenlítése 
céljából, amelyek e régiók szétszórt sziget 
jellege miatt merülnek fel.

(3) Spanyolország a Kanári-szigetek és a 
Baleár-szigetek autonóm közösségeiben, 
valamint Portugália az Azori-szigetek és 
Madeira autonóm körzeteiben felhasznált 
energiatermékekre és villamos energiára az 
energiafogyasztás általános adóztatása 
tekintetében az ezen irányelvben 
meghatározott minimum adómértékeknél 
alacsonyabb adómértékeket alkalmazhat 
azon szállítási költségek kiegyenlítése 
céljából, amelyek e régiók szétszórt sziget 
jellege miatt merülnek fel.

Or. es

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 21 pont
2003/96/EK irányelv
29 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ötévente és első alkalommal 2015 végéig a 
Bizottság az irányelv alkalmazásáról szóló 
jelentést terjeszt a Tanács elé, amelyet 
adott esetben kiegészít az irányelv 
módosításaira vonatkozó javaslatával.

Ötévente és első alkalommal 2015 végéig a 
Bizottság az irányelv alkalmazásáról szóló 
jelentést terjeszt a Tanács és az Európai 
Parlament elé, amelyet adott esetben 
kiegészít az irányelv módosításaira 
vonatkozó javaslatával.

Or. es

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 21 pont
2003/96/EK irányelv
29 cikk – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 14a. cikk alkalmazásában a 
kibocsátásáthelyezés kockázatának 
vélhetően jelentős mértékben kitett 
ágazatok és alágazatok listáját 
mindenképpen rendszeresen felül kell 
vizsgálni, különösen az újonnan 
rendelkezésre álló adatok fényében.”

A 14a. cikk alkalmazásában a 
kibocsátásáthelyezés kockázatának
vélhetően jelentős mértékben kitett 
ágazatok és alágazatok listáját 
mindenképpen rendszeresen felül kell 
vizsgálni, elsőként a jelen irányelv 
hatálybalépését követően legkésőbb hat 
hónappal, különösen az újonnan 
rendelkezésre álló adatok fényében.”

Or. es


