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RÖVID INDOKOLÁS

Hagyományos módon az energia után különböző okokból szednek adót, különösen 
bevételszerzés céljából, és azért, hogy a fogyasztói szokásokat az energia hatékonyabb 
felhasználására és a tisztább energiaforrások használatára ösztönözve befolyásolják.

Minden európai uniós tagállam szed energiaadót, ezek pedig bizonyos mértékig uniós szintű 
harmonizálás tárgyát képezik. A jelenleg hatályos 2003-as energiaadó-irányelvnek különösen 
az volt a célja, hogy megakadályozza az energiaágazaton belül a belső piaci verseny 
torzulásait.

Az energiaadó-irányelv elfogadása óta a mögöttes szakpolitikai feltételrendszer radikálisan 
megváltozott (az Európai Tanács 2008. márciusi ülése, az ENSZ éghajlatváltozással 
foglalkozó konferenciája Cancúnban 2010 november–decemberében).. Az energia- és az 
éghajlatváltozási politika területén a 2020-ig tartó időszakra konkrét és ambiciózus célokat 
határoztak meg.
Módosítási javaslatával a Bizottság az éghajlatváltozás, az energiahatékonyság, a belső piac, 
illetve a növekedés és foglalkoztatás előmozdításának négy témáját szeretné közös nevezőre 
hozni.
A Bizottság azt javasolja, hogy az energia jövőbeni adóztatása két összetevőre bontva 
történjék: egyik a CO2-kibocsátáson alapulna, másik az energiatartalmon.
Az Európai Unió saját forrásainak esetleges majdani új rendszeréről jelenleg folyó vita 
tükrében a bizottsági javaslat1 költségvetési szempontból jelentős, amennyiben egy esetleges 
CO2-adót e majdani saját források egy részének fedezésére fel lehet használni. Az uniós 
költségvetéssel való összefüggés mellett az előadó számára az is fontos, hogy a Bizottság 
javaslatának szociális következményeire tekintettel legyünk.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A CO2-mennyiségtől függő adóra az 
európai uniós költségvetés saját 
forrásainak új, jövőbeli rendszerének 

                                               
1 COM(2011)500. „Európa a növekedésért” reformelgondolás, szerzők: Alain Lamassoure, Jutta Haug, Guy 
Verhofstadt
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egyik lehetséges elemeként is tekinthetünk 
a tagállami hozzájárulások csökkentésére, 
illetve az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemhez való hozzájárulásra 
törekedve.

Indokolás

Eredetileg már az Európai Közösséget létrehozó szerződéseknek is az volt a célja, hogy az 
Uniót teljes mértékben saját forrásokból lehessen finanszírozni. A CO2-adó egy részének 
felhasználása, egy másik lehetséges összetevővel együtt, megfelelne ennek a jogalapnak.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A háztartások és jótékonysági 
szervezetek javára biztosított 
adómentességek és adókedvezmények a 
tagállamok által meghatározandó szociális 
intézkedések részét képezhetik. Az 
energiaforrások egyforma adóügyi 
megítéléséből kifolyólag az ilyen 
adómentességeket és adókedvezményeket a 
tüzelő-, fűtőanyagként és villamos 
energiaként felhasznált valamennyi 
energiatermékre ki kell terjeszteni. Annak 
érdekében, hogy csak korlátozott hatást 
gyakoroljanak a belső piacra, az ilyen 
adómentességek és adókedvezmények 
alkalmazását a nem üzleti célú 
felhasználásokra kell szűkíteni.

(17) Az alacsony jövedelmű háztartások és 
jótékonysági szervezetek javára biztosított 
adómentességek és adókedvezmények a 
tagállamok által meghatározandó szociális 
intézkedések részét képezhetik. Az 
energiaforrások egyforma adóügyi 
megítéléséből kifolyólag az ilyen 
adómentességeket és adókedvezményeket a 
tüzelő-, fűtőanyagként, villamos 
energiaként és motorüzemanyagként
felhasznált valamennyi energiatermékre ki 
kell terjeszteni. Annak érdekében, hogy 
csak korlátozott hatást gyakoroljanak a 
belső piacra, az ilyen adómentességek és 
adókedvezmények alkalmazását a nem 
üzleti célú felhasználásokra kell szűkíteni.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Az energiaforrások javasolt jövőbeni megadóztatása a rendelkezésre álló jövedelem 
tekintetében aránytalanul nagy terhet ró az alacsony jövedelmű háztartásokra a közepes és 
magas jövedelemmel bíró háztartásokkal szemben. A szakmai és magánéleti mobilitás 
szükségessége nyilvánvalóvá teszi, hogy az esetleges adókedvezményeket az üzemanyagokra is 
ki kell terjeszteni.
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Módosítás 3

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 
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.

(28) Az irányelv végrehajtásáról a 
Bizottságnak háromévente, és első 
alkalommal 2015 végéig jelentést kell 
készítenie az Európai Parlament és 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 
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. A Bizottságnak piacfigyelést is 
végeznie kell az energiapiac 
átláthatóságának biztosítása és a 
fogyasztók piaci visszaélések elleni 
védelme érdekében.

Indokolás

A szén-dioxiddal összefüggő adózásnak messze ható környezetvédelmi és adópolitikai 
következményei lennének az Unióban, azért a Parlament részére történő jelentéstételt is 
kötelezővé kell tenni.  Ez az adóztatás csak akkor töltheti be funkcióját, ha a jelentéstételi 
időszakok megrövidülnek.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont – a pont – i pont
2003/96/EK irányelv
15 cikk – 1 bekezdés – h pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) háztartások és/vagy az érintett tagállam 
által jótékonysági szervezetként elismert 
szervezet által tüzelő-, fűtőanyagként és 
villamos energiaként felhasznált 
energiatermékek. Ilyen jótékonysági 
szervezetek esetén a tagállamok a 
mentességet vagy kedvezményt a nem 
üzleti célú tevékenységek céljaira történő 
felhasználásra korlátozzák. Ahol vegyes 
felhasználásra kerül sor, az adót az egyes 
felhasználási típusok arányában kell 
alkalmazni. Ha egy felhasználás 
jelentéktelen, akkor azt figyelmen kívül 
lehet hagyni;

h) különösen az alacsony jövedelmű
háztartások és/vagy az érintett tagállam 
által jótékonysági szervezetként elismert 
szervezet által villamos energiaként, 
tüzelő-, fűtőanyagként és
motorüzemanyagként felhasznált 
energiatermékek. Ilyen jótékonysági 
szervezetek esetén a tagállamok a 
mentességet vagy kedvezményt a nem 
üzleti célú tevékenységek céljaira történő 
felhasználásra korlátozzák. Ahol vegyes 
felhasználásra kerül sor, az adót az egyes 
felhasználási típusok arányában kell 
alkalmazni. Ha egy felhasználás 
jelentéktelen, akkor azt figyelmen kívül 
lehet hagyni;

Indokolás

Az energiaforrások javasolt jövőbeni megadóztatása a rendelkezésre álló jövedelem 
tekintetében aránytalanul nagy terhet ró az alacsony jövedelmű háztartásokra a közepes és 
magas jövedelemmel bíró háztartásokkal szemben. A szakmai és magánéleti mobilitás 
szükségessége nyilvánvalóvá teszi, hogy az esetleges adókedvezményeket az üzemanyagokra is 
ki kell terjeszteni.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 14 pont
2003/96/EK irányelv
17 cikk – 1 bekezdés – a pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Nagy energiaintenzitású vállalkozás” 
olyan, a 11. cikk szerinti üzleti vállalkozás, 
amelynél vagy az energiatermék és a 
villamos energia beszerzési értéke eléri a 
termelési érték legalább 3,0 %-át, vagy a 
fizetendő nemzeti energiaadó eléri a 
hozzáadott érték legalább 0,5 %-át. E 
meghatározás keretében a tagállamok 

„Nagy energiaintenzitású vállalkozás” 
olyan, a 11. cikk szerinti üzleti vállalkozás, 
amelynél vagy az energiatermék és a 
villamos energia beszerzési értéke eléri a 
termelési érték legalább 5,0 %-át, vagy a 
fizetendő nemzeti energiaadó eléri a 
hozzáadott érték legalább 0,5 %-át. E 
meghatározás keretében a tagállamok 



AD\880044HU.doc 7/8 PE469.857v02-00

HU

szigorúbb, az eladási érték, a folyamat és 
az ágazat meghatározásaira is kiterjedő 
megközelítést is alkalmazhatnak.

szigorúbb, az eladási érték, a folyamat és 
az ágazat meghatározásaira is kiterjedő 
megközelítést is alkalmazhatnak.

Indokolás

A 3%-os küszöb túlságosan alacsony és túlságosan sok vállalkozásra terjedne ki. Az ebből 
fakadó kezelési költségek aránytalanul magasak lennének.

Módosítás 6

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

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.

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

Indokolás

A szén-dioxiddal összefüggő adózásnak messze ható környezetvédelmi és adópolitikai 
következményei lennének az Unióban, azért a Parlament részére történő jelentéstételt is 
kötelezővé kell tenni. Ez az adóztatás csak akkor töltheti be funkcióját, ha a jelentéstételi 
időszakok megrövidülnek.
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