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Módosítás 21
Robert Goebbels, Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
-

Elutasításra irányuló indítvány

Az Európai Parlament elutasítja a Bizottság 
javaslatát.

Or. en

Módosítás 22
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2003/96/EK irányelvet annak 
biztosítása érdekében fogadták el, hogy a 
belső piac működése megfelelő legyen az 
energiatermékek és villamos energia 
adóztatása tekintetében. A Szerződés 
6. cikkével összhangban – és különösen a 
Kiotói Jegyzőkönyv alapján – a 
környezetvédelmi követelmények 
bekerültek az irányelv előírásai közé.

(1) A 2003/96/EK irányelvet annak 
biztosítása érdekében fogadták el, hogy a 
belső piac működése megfelelő legyen az 
energiatermékek és villamos energia 
adóztatása tekintetében. A Szerződés 
6. cikkével összhangban – és különösen a 
Kiotói Jegyzőkönyv alapján – a 
környezetvédelmi követelmények 
bekerültek az irányelv előírásai közé. Az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 9. cikkében foglaltakkal 
összhangban fontos annak ellenőrzése, 
hogy megfelelően figyelembe veszik-e a 
közegészség védelmét, többek között a 
levegőszennyezés tekintetében.

Or. nl

Módosítás 23
Hans-Peter Martin
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Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Tekintettel arra, hogy az Európai 
Unióban az energia adóztatása ilyen 
szerteágazó és fontos kérdés, szükséges, 
hogy az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
tagállami törekvésekről szóló, 
2009. április 23-i 406/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatban1

rögzített célok szolgáljanak az 
energiatermékek és a villamos áram 
adóztatására vonatkozó közösségi 
keretrendelkezések átszervezésének 
alapjául, mivel csak így lehet megfelelően 
tekintetbe venni az éghajlattal és a 
környezetvédelemmel kapcsolatos 
szakpolitikai célkitűzéseket. Annak 
érdekében, hogy élhető környezetet 
hagyjunk hátra a jövő generációi 
számára, az energia adóztatásának 
tervezett átszervezése kontextusában az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentését kitűző célnak elsőbbséget 
kell élveznie az egyes tagállamok energia-
és iparpolitikai céljaival szemben.
_____________
1HL L 140., 2009.6.5., 136. o. 

Or. de

Módosítás 24
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Annak érdekében, hogy a belső piac 
az energia területén megfelelően és 
hatékonyan működjön, az e területhez 
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köthető összes uniós kezdeményezést és 
jogszabályt folyamatosan és 
körültekintően koordinálni kell. Nem 
pusztán a felülvizsgált 2009/96/EK 
irányelvnek kell összeegyeztethetőnek 
lennie más, energiával kapcsolatos 
politikákkal. E politikákat is megfelelően 
hozzá kell igazítani az energia adóztatási 
keretéhez. A koherencia bárminemű 
hiánya kedvezőtlenül hatna az intelligens, 
fenntartható és mindenkire kiterjedő 
növekedésre vonatkozó hosszú távú uniós 
célok megvalósulására.

Or. en

Indokolás

Az energiával kapcsolatban évek óta fokozott politikai tevékenység zajlik, de alig volt 
koordináció a különböző tevékenységek között. Most már koherensebb megközelítésre van 
szükség – szinergiák kialakítására és a következetlenségek megszüntetésére.

Módosítás 25
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az energiatermékek adóztatása 
vonatkozásában technológiasemleges 
megközelítést kell alkalmazni annak 
érdekében, hogy az új technológiák 
számára is biztosítani lehessen a fejlődés 
lehetőségét.

Or. nl

Módosítás 26
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A 2003/96/EK irányelv e 
felülvizsgálatát a környezetvédelmi 
adóreform és az Európa 2020 stratégia 
összefüggésében kell tekinteni. Ha a 
tagállamok úgy döntenek, hogy oly módon 
hajtják végre a felülvizsgált irányelvet, 
amely növeli a bevételeket, a további 
forrásokat legalább részben a 
fenntartható munkahelyteremtés és 
növekedés ösztönzésére kell fordítani a 
munkavégzésre kivetett adók tisztességes 
és kiegyensúlyozott csökkentése révén. Ha 
az adóztatás hatása áthelyeződne a 
termelés egyik tényezőjéről (munka) egy 
másikra (energia), javulna a 
foglalkoztatási helyzet és csökkenne a 
kibocsátás anélkül, hogy mindez 
hártrányosan befolyásolná az európai 
vállalkozások versenyképességét.

Or. en

Indokolás

A felülvizsgált irányelvnek fontos szerepet kell játszania a zöld átalakulás elősegítésében: az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemben, a zöld munkahelyek megteremtésében, a tisztább 
technológiák kifejlesztésének felgyorsításában, valamint az energiahatékonyság és -
takarékosság növelésében. A zöld növekedés döntő fontosságú az európai vállalkozások 
számára ahhoz, hogy megőrizhessék pozíciójukat a globális piacon. Fontos, hogy az 
átalakulást  egy intelligensebb – többletterhet nem jelentő – adószerkezet ösztönözze.

Módosítás 27
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
adóztatás költséghatékony eszköz lehet a 
tagállamok számára az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentése 

(3) A CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
adóztatás általában költséghatékony 
eszköz a tagállamok számára az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
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elérésében az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának a 2020-ig terjedő időszakra 
szóló közösségi kötelezettségvállalásoknak 
megfelelő szintre történő csökkentésére 
irányuló tagállami törekvésekről szóló, 
2009. április 23-i 406/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatnak 
megfelelően azon energiaforrások 
tekintetében, amelyek nem tartoznak az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 
2003. október 13-i 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá. 
A CO2-kibocsátás adóztatásának a belső 
piac megfelelő működésére kifejtett 
potenciális hatásai miatt közös szabályokra 
van szükség ezen a téren.

csökkentése elérésében az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának a 2020-ig terjedő 
időszakra szóló közösségi 
kötelezettségvállalásoknak megfelelő 
szintre történő csökkentésére irányuló 
tagállami törekvésekről szóló, 
2009. április 23-i 406/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatnak 
megfelelően azon energiaforrások 
tekintetében, amelyek nem tartoznak az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 
2003. október 13-i 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá. 
A CO2-kibocsátás adóztatásának a belső 
piac megfelelő működésére kifejtett 
jelenlegi és potenciális hatásai miatt közös 
szabályokra van szükség ezen a téren.

Or. en

Indokolás

Néhány tagállam már rendelkezik a CO2-kibocsátással kapcsolatos jól működő és 
költséghatékony adórendszerrel.

Módosítás 28
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
adóztatás költséghatékony eszköz lehet a 
tagállamok számára az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentése 
elérésében az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának a 2020-ig terjedő időszakra 
szóló közösségi kötelezettségvállalásoknak 
megfelelő szintre történő csökkentésére 
irányuló tagállami törekvésekről szóló, 
2009. április 23-i 406/2009/EK európai 

A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.
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parlamenti és tanácsi határozatnak 
megfelelően azon energiaforrások 
tekintetében, amelyek nem tartoznak az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 
2003. október 13-i 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá. 
A CO2-kibocsátás adóztatásának a belső 
piac megfelelő működésére kifejtett 
potenciális hatásai miatt közös szabályokra 
van szükség ezen a téren.

Or. en

Módosítás 29
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Nem lehet elfeledkezni azonban 
arról, hogy az energiaösszetétel 
tekintetében a tagállamok gazdaságai 
különböznek egymástól, továbbá hogy az 
üvegházhatású gázok kibocsátása 
csökkentésének folyamatát az 
adósemlegesség elvével összhangban kell 
támogatni, gondoskodva arról, hogy ne 
hasson kedvezőtlenül az érintett 
gazdaságok versenyképességére. Ez az 
irányelv figyelembe veszi azt, hogy sok 
tagállam jelenleg az optimális 
energiaszerkezetre vonatkozó, hosszú távú 
stratégiákat dolgoz ki, amelyeknek 
köszönhetően többek között az alacsony 
kibocsátású gazdaságok irányába 
haladnak, ami pedig lehetővé fogja tenni 
számukra az uniós jogban előírt éghajlati 
célok teljesítését. Tekintettel a kérdéshez 
tartozó jogos szociális és gazdasági 
érdekekre, a tagállamoknak szabad kezet 
kell adni a CO2-kibocsátás adóztatásának 
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alkalmazása terén. Ha a tagállamok ilyen 
mérlegelési jogkört kapnak, akkor 
szabadon dönthetnek arról, hogy 
felhasználják-e valamelyik kibocsátási 
összetevőt az energiatermékek és a 
villamos áram adókulcsának 
megállapításakor.

Or. pl

Módosítás 30
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok számára ugyanakkor – az 
eddigieknek megfelelően – biztosítani kell 
annak lehetőségét, hogy a tüzelő-, 
fűtőanyagokra, üzemanyagokra és villamos 
energiára különféle célokból – azaz nem 
feltétlenül, kifejezetten vagy kizárólagosan 
csak az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentése céljából –
energiaadót vethessenek ki.

(4) A tagállamok számára továbbá – az 
eddigieknek megfelelően – biztosítani kell 
annak lehetőségét, hogy a tüzelő-, 
fűtőanyagokra, üzemanyagokra és villamos 
energiára különféle célokból – azaz nem 
feltétlenül, kifejezetten vagy kizárólagosan 
csak az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentése céljából –
energiaadót vethessenek ki.

Or. pl

Módosítás 31
Werner Langen, Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az energia adóztatása nem terjedhet 
ki a hulladék energetikai hasznosítására 
és különösen a hulladák alternatív 
tüzelőanyagként való felhasználására, 
mivel a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 
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november 19-i 2008/98/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
szorgalmazza, hogy a hulladékok termelői 
és birtokosai a lehető leginkább 
energiahatékony és erőforrásbarát módon 
ártalmatlanítsák a hulladékot, és az 
energetikai hasznosítást prioritásként 
kezeli az ártalmatlanítással szemben. 

Or. de

Módosítás 32
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamoknak meg kell tartaniuk 
a jogot arra is, hogy a 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.

Or. en

Módosítás 33
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ezért kell rendelkezni arról, hogy az 
energiaadóztatás két elemből, a CO2-
kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatásból és
az energiafogyasztás általános 
adóztatásából áll. Annak érdekében, hogy 

(5) Ezért kell rendelkezni arról, hogy az 
energiaadóztatás egy vagy két elemből, 
azaz az energiafogyasztás kötelező 
általános adóztatásából és választható 
lehetőségként a CO2-kibocsátáshoz 
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az energiaadóztatás illeszkedjék a 
2003/87/EK irányelv alapján működő 
uniós rendszerhez, a tagállamok számára 
elő kell írni, hogy világosan határolják el 
egymástól az adóztatás két elemét. Ez 
egyben lehetővé teszi a biomassza-
üzemanyag vagy biomasszából készült 
üzemanyag egyedi megítélését is.

kapcsolódó adóztatásból áll.

Or. en

Módosítás 34
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ezért kell rendelkezni arról, hogy az 
energiaadóztatás két elemből, a CO2-
kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatásból és 
az energiafogyasztás általános 
adóztatásából áll. Annak érdekében, hogy 
az energiaadóztatás illeszkedjék a 
2003/87/EK irányelv alapján működő 
uniós rendszerhez, a tagállamok számára 
elő kell írni, hogy világosan határolják el 
egymástól az adóztatás két elemét. Ez 
egyben lehetővé teszi a biomassza-
üzemanyag vagy biomasszából készült 
üzemanyag egyedi megítélését is.

(5) Ezért kell rendelkezni arról, hogy az 
energiaadóztatás két elemből, a CO2-
kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatásból és 
az energiafogyasztás általános 
adóztatásából áll. Annak érdekében, hogy 
az energiaadóztatás illeszkedjék a 
2003/87/EK irányelv alapján működő 
uniós rendszerhez, a tagállamok számára 
elő kell írni, hogy világosan határolják el 
egymástól az adóztatás két elemét. Ez 
egyben lehetővé teszi a biomassza-
üzemanyag vagy biomasszából készült 
üzemanyag egyedi megítélését is. Az 
Európai Bizottságnak az Európai 
Parlament és a Tanács számára be kell 
nyújtania egy jelentést, amely 
megvizsgálja, hogy a közegészség védelme 
érdekében a CO2-kibocsátáson kívül 
figyelembe kell-e venni más káros gázok 
kibocsátásait.

Or. nl

Módosítás 35
Philippe Lamberts
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az adóztatás egyes elemeit a különböző 
energiaforrások egyenlő adóügyi 
megítélését lehetővé tevő, objektív 
kritériumok alapján kell kiszámítani. A 
CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás 
tekintetében hivatkozni kell az egyes 
energiatermékek használatával járó CO2-
kibocsátásra, amihez a 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
nyomon követésére és jelentésére 
vonatkozó iránymutatások létrehozásáról 
szóló, 2007. július 18-i bizottsági 
határozatban megállapított CO2-kibocsátási 
tényezőket kell felhasználni. Az 
energiafogyasztás általános adóztatása 
tekintetében hivatkozni kell az egyes 
energiatermékeknek és a villamos 
energiának az energia-végfelhasználás 
hatékonyságáról és az energetikai 
szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2006. április 5-i 
2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti energiatartalmára. Ezzel 
összefüggésben figyelembe kell venni a 
biomassza vagy a biomasszából előállított 
termékek környezeti előnyeit. Ezeket a 
termékeket a 2007/589/EK határozatban a 
biomasszára vagy biomasszából előállított 
termékekre meghatározott CO2-
kibocsátási tényezők, illetve a 2009/28/EK 
irányelv III. mellékletében megállapított 
energiatartalmuk alapján kell adóztatni. E 
tekintetben messze a legfontosabb 
kategóriát a megújuló energiaforrásból 
előállított energia támogatásáról szóló, 
2009. április 23-i 2009/28/EK irányelv 
2. cikkének h) és i) pontjában 
meghatározott bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók képezik.

(6) Az adóztatás egyes elemeit a különböző 
energiaforrások egyenlő adóügyi 
megítélését lehetővé tevő, objektív 
kritériumok alapján kell kiszámítani. A 
nem biomassza alapú üzemanyagokra 
vonatkozó, CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó
adóztatás tekintetében hivatkozni kell az 
egyes energiatermékek használatával járó 
CO2-kibocsátásra, amihez a 2003/87/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
alapján az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának nyomon követésére és 
jelentésére vonatkozó iránymutatások 
létrehozásáról szóló, 2007. július 18-i 
2007/589/EK bizottsági határozatban 
megállapított CO2-kibocsátási 
referenciatényezőket kell felhasználni. Az 
energiafogyasztás általános adóztatása 
tekintetében hivatkozni kell az egyes 
energiatermékeknek és a villamos 
energiának az energia-végfelhasználás 
hatékonyságáról és az energetikai 
szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2006. április 5-i 
2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti energiatartalmára. A
megújuló energiaforrásból előállított 
energia támogatásáról szóló, 2009. április 
23-i 2009/28/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 2. cikkének h) és i) 
pontjában meghatározott olyan biomassza,
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók tekintetében, amelyek 
nem felelnek meg az említett irányelv 17. 
cikkében meghatározott fenntarthatósági 
kritériumoknak, a tagállamok az 
egyenértékű tüzelő-, fűtőanyag vagy 
üzemanyag CO2-kibocsátási 
referenciatényezőjét alkalmazzák, amelyre 
vonatkozóan a minimum adómértékeket 
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Mivel ezen termékeknek a környezeti 
előnye annak függvényében változik, hogy 
megfelelnek-e az említett irányelv 
17. cikkében meghatározott 
fenntarthatósági kritériumoknak, a 
biomasszára és a biomasszából előállított 
termékekre vonatkozó referenciaértékek 
csak akkor alkalmazandók, ha a 
kritériumok teljesülnek.

ezen irányelv határozza meg.

Or. en

Indokolás

A tagállamokat nem szabad megakadályozni abban, hogy a biomassza alapú üzemanyagokat 
olyan mértékű CO2-adóztatásnak vessék alá, amely tükrözi az említett üzemanyagok 
termelése, finomítása, szállítása és felhasználása során a teljes életciklus alatt keletkező nettó 
CO2-kibocsátást. Ez nem csupán a bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiaforrások, 
hanem a szilárd biomassza alapú üzemanyagok esetében is alkalmazandó.

Módosítás 36
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az adóztatás egyes elemeit a különböző 
energiaforrások egyenlő adóügyi 
megítélését lehetővé tevő, objektív 
kritériumok alapján kell kiszámítani. A 
CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás 
tekintetében hivatkozni kell az egyes 
energiatermékek használatával járó CO2-
kibocsátásra, amihez a 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
nyomon követésére és jelentésére 
vonatkozó iránymutatások létrehozásáról 
szóló, 2007. július 18-i bizottsági 
határozatban megállapított CO2-kibocsátási 
tényezőket kell felhasználni. Az 
energiafogyasztás általános adóztatása 
tekintetében hivatkozni kell az egyes 
energiatermékeknek és a villamos 

(6) Az adóztatás egyes elemeit a különböző 
energiaforrások egyenlő adóügyi 
megítélését lehetővé tevő, objektív 
kritériumok alapján kell kiszámítani. A 
CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás
tekintetében hivatkozni kell az egyes 
energiatermékek használatával járó CO2-
kibocsátásra, amihez a 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
nyomon követésére és jelentésére 
vonatkozó iránymutatások létrehozásáról 
szóló, 2007. július 18-i bizottsági 
határozatban megállapított CO2-kibocsátási 
tényezőket kell felhasználni. Az 
energiafogyasztás általános adóztatása 
tekintetében hivatkozni kell az egyes 
energiatermékeknek és a villamos 
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energiának az energia-végfelhasználás 
hatékonyságáról és az energetikai 
szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2006. április 5-i 
2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti energiatartalmára. Ezzel 
összefüggésben figyelembe kell venni a 
biomassza vagy a biomasszából előállított 
termékek környezeti előnyeit. Ezeket a 
termékeket a 2007/589/EK határozatban a 
biomasszára vagy biomasszából előállított 
termékekre meghatározott CO2-kibocsátási 
tényezők, illetve a 2009/28/EK irányelv 
III. mellékletében megállapított 
energiatartalmuk alapján kell adóztatni. E 
tekintetben messze a legfontosabb 
kategóriát a megújuló energiaforrásból 
előállított energia támogatásáról szóló, 
2009. április 23-i 2009/28/EK irányelv 
2. cikkének h) és i) pontjában 
meghatározott bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók képezik. 
Mivel ezen termékeknek a környezeti 
előnye annak függvényében változik, hogy 
megfelelnek-e az említett irányelv 
17. cikkében meghatározott 
fenntarthatósági kritériumoknak, a 
biomasszára és a biomasszából előállított 
termékekre vonatkozó referenciaértékek 
csak akkor alkalmazandók, ha a 
kritériumok teljesülnek.

energiának az energia-végfelhasználás 
hatékonyságáról és az energetikai 
szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2006. április 5-i 
2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti energiatartalmára. Ezzel 
összefüggésben figyelembe kell venni a 
biomassza vagy a biomasszából előállított 
termékek környezeti előnyeit. Ezeket a 
termékeket a 2007/589/EK határozatban a 
biomasszára vagy biomasszából előállított 
termékekre meghatározott CO2-kibocsátási 
tényezők, illetve a 2009/28/EK irányelv 
III. mellékletében megállapított 
energiatartalmuk alapján kell adóztatni. 
Mivel e termékek környezeti előnye annak 
függvényében változik, hogy megfelelnek-
e a vonatkozó fenntarthatósági 
kritériumoknak, a biomasszára és a 
biomasszából előállított termékekre 
vonatkozó referenciaértékek csak akkor 
alkalmazandók, ha a kritériumok 
teljesülnek. A megújuló energiaforrásból 
előállított energia támogatásáról szóló, 
2009. április 23-i 2009/28/EK irányelv 
2. cikkének h) és i) pontjában 
meghatározott bioüzemanyagokra és 
folyékony bio-energiahordozókra 
alkalmazandó kritériumokat az említett 
irányelv 17. cikke rögzíti. A Bizottság 
legkésőbb egy évvel ezen irányelv 
elfogadását követően javaslatot nyújt be a 
nem bioüzemanyagnak vagy folyékony 
bio-energiahordozónak számító, 
biomasszából előállított termékekre 
vonatkozó egyedi fenntarthatósági 
kritériumokról. Ezek az egyedi 
fenntarthatósági kritériumok a javaslat 
jóváhagyását követően alkalmazandók az 
említett termékekre.

Or. en

Indokolás

A fenntarthatósági kritériumok nem csupán a bioüzemanyagok és a folyékony bio-
energiaforrások, hanem a szilárd biomassza alapú üzemanyagok esetében is alkalmazandók.
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Nem lenne ésszerű, ha a Bizottság javaslatának megfelelően következetesen kedvezményekben 
részesülnének a nem fenntartható szilárd biomasszából készülő üzemanyagok Mivel a 
fenntarthatóság logikája némileg eltér a szilárd biomassza, illetve a 
bioüzemanyagok/folyékony bio-energiahordozók esetében, külön kritériumokat kell 
meghatározni a szilárd biomassza esetében, majd ezeket ezen irányelv keretében működtetni 
kell.

Módosítás 37
Fiona Hall, Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az adóztatás egyes elemeit a különböző 
energiaforrások egyenlő adóügyi 
megítélését lehetővé tevő, objektív 
kritériumok alapján kell kiszámítani. A 
CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás 
tekintetében hivatkozni kell az egyes 
energiatermékek használatával járó CO2-
kibocsátásra, amihez a 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
nyomon követésére és jelentésére 
vonatkozó iránymutatások létrehozásáról 
szóló, 2007. július 18-i bizottsági 
határozatban megállapított CO2-kibocsátási 
tényezőket kell felhasználni. Az 
energiafogyasztás általános adóztatása 
tekintetében hivatkozni kell az egyes 
energiatermékeknek és a villamos 
energiának az energia-végfelhasználás 
hatékonyságáról és az energetikai 
szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2006. április 5-i 
2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti energiatartalmára. Ezzel 
összefüggésben figyelembe kell venni a 
biomassza vagy a biomasszából előállított 
termékek környezeti előnyeit. Ezeket a 
termékeket a 2007/589/EK határozatban a 
biomasszára vagy biomasszából előállított 
termékekre meghatározott CO2-

(6) Az adóztatás egyes elemeit a különböző 
energiaforrások egyenlő adóügyi 
megítélését lehetővé tevő, objektív 
kritériumok alapján kell kiszámítani. A 
nem biomassza alapú üzemanyagokra 
vonatkozó, CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
adóztatás tekintetében hivatkozni kell az 
egyes energiatermékek használatával járó 
CO2-kibocsátásra, amihez a 2003/87/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
alapján az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának nyomon követésére és 
jelentésére vonatkozó iránymutatások 
létrehozásáról szóló, 2007. július 18-i 
2007/589/EK bizottsági határozatban 
megállapított CO2-kibocsátási 
referenciatényezőket kell felhasználni. Az 
energiafogyasztás általános adóztatása 
tekintetében hivatkozni kell az egyes 
energiatermékeknek és a villamos 
energiának az energia-végfelhasználás 
hatékonyságáról és az energetikai 
szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2006. április 5-i 
2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti energiatartalmára. A
megújuló energiaforrásból előállított 
energia támogatásáról szóló, 2009. április 
23-i 2009/28/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 2. cikkének h) és i) 
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kibocsátási tényezők, illetve a 2009/28/EK 
irányelv III. mellékletében megállapított 
energiatartalmuk alapján kell adóztatni. E 
tekintetben messze a legfontosabb 
kategóriát a megújuló energiaforrásból 
előállított energia támogatásáról szóló, 
2009. április 23-i 2009/28/EK irányelv 
2. cikkének h) és i) pontjában 
meghatározott bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók képezik.
Mivel ezen termékeknek a környezeti 
előnye annak függvényében változik, hogy 
megfelelnek-e az említett irányelv 
17. cikkében meghatározott 
fenntarthatósági kritériumoknak, a 
biomasszára és a biomasszából előállított 
termékekre vonatkozó referenciaértékek 
csak akkor alkalmazandók, ha a 
kritériumok teljesülnek.

pontjában meghatározott olyan biomasszát, 
bioüzemanyagokat és folyékony bio-
energiahordozókat, amelyek nem felelnek 
meg az említett irányelv 17. cikkében 
meghatározott fenntarthatósági
kritériumoknak, a tagállamok 
megadóztatják az egyenértékű tüzelő-, 
fűtőanyag vagy üzemanyag CO2-
kibocsátási referenciatényezőjének 
megfelelően, amelyre vonatkozóan a 
minimum adómértékeket ezen irányelv 
határozza meg.

Or. en

Indokolás

A tagállamokat nem szabad megakadályozni abban, hogy a biomassza alapú üzemanyagokat 
olyan mértékű CO2-adóztatásnak vessék alá, amely tükrözi az említett üzemanyagok 
termelése, finomítása, szállítása és felhasználása során a teljes életciklus alatt keletkező nettó 
CO2-kibocsátást. Ez nem csupán a bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiaforrások, 
hanem a szilárd biomassza alapú üzemanyagok esetében is alkalmazandó. A bioüzemanyagok 
és a folyékony bio-energiahordozók CO2-adóztatásának összhangban kell lennie a 
fenntarthatósági kritériumok elfogadott módosításaival.

Módosítás 38
Hans-Peter Martin

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az adóztatás egyes elemeit a különböző 
energiaforrások egyenlő adóügyi 
megítélését lehetővé tevő, objektív 
kritériumok alapján kell kiszámítani. A 
CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás 
tekintetében hivatkozni kell az egyes 

(6) Az adóztatás egyes elemeit a különböző 
energiaforrások egyenlő adóügyi 
megítélését lehetővé tevő, objektív 
kritériumok alapján kell kiszámítani. A 
CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás
tekintetében hivatkozni kell az egyes 
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energiatermékek használatával járó CO2-
kibocsátásra, amihez a 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
nyomon követésére és jelentésére 
vonatkozó iránymutatások létrehozásáról 
szóló, 2007. július 18-i bizottsági 
határozatban megállapított CO2-kibocsátási 
tényezőket kell felhasználni. Az 
energiafogyasztás általános adóztatása 
tekintetében hivatkozni kell az egyes 
energiatermékeknek és a villamos 
energiának az energia-végfelhasználás 
hatékonyságáról és az energetikai 
szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2006. április 5-i 
2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti energiatartalmára. Ezzel 
összefüggésben figyelembe kell venni a 
biomassza vagy a biomasszából előállított 
termékek környezeti előnyeit. Ezeket a 
termékeket a 2007/589/EK határozatban a 
biomasszára vagy biomasszából előállított 
termékekre meghatározott CO2-kibocsátási 
tényezők, illetve a 2009/28/EK irányelv 
III. mellékletében megállapított 
energiatartalmuk alapján kell adóztatni. E 
tekintetben messze a legfontosabb 
kategóriát a megújuló energiaforrásból 
előállított energia támogatásáról szóló, 
2009. április 23-i 2009/28/EK irányelv 
2. cikkének h) és i) pontjában 
meghatározott bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók képezik. 
Mivel ezen termékeknek a környezeti 
előnye annak függvényében változik, hogy 
megfelelnek-e az említett irányelv 
17. cikkében meghatározott 
fenntarthatósági kritériumoknak, a 
biomasszára és a biomasszából előállított 
termékekre vonatkozó referenciaértékek 
csak akkor alkalmazandók, ha a 
kritériumok teljesülnek.

energiatermékek használatával járó CO2-
kibocsátásra. Ezzel kapcsolatban a 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv alapján az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának nyomon követésére 
és jelentésére vonatkozó iránymutatások 
létrehozásáról szóló, 2007. július 18-i 
bizottsági határozatban megállapított CO2-
kibocsátási tényezőket kell felhasználni.
Megfelelően figyelembe kell venni 
nemcsak az erőműveknek a villamos áram 
előállítását szolgáló napi működéséből 
keletkező CO2-kibocsátását, hanem az 
erőművek fűtéséhez szükséges 
tüzelőanyagok bányászata, valamint 
újrafeldolgozása során keletkező 
kibocsátásokat is. Az energiafogyasztás 
általános adóztatása tekintetében 
hivatkozni kell az egyes 
energiatermékeknek és a villamos 
energiának az energia-végfelhasználás 
hatékonyságáról és az energetikai 
szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2006. április 5-i 
2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti energiatartalmára. Ezzel 
összefüggésben figyelembe kell venni a 
biomassza vagy a biomasszából előállított 
termékek környezeti előnyeit. Ezeket a 
termékeket a 2007/589/EK határozatban a 
biomasszára vagy biomasszából előállított 
termékekre meghatározott CO2-kibocsátási 
tényezők, illetve a 2009/28/EK irányelv 
III. mellékletében megállapított 
energiatartalmuk alapján kell adóztatni. E 
tekintetben messze a legfontosabb 
kategóriát a megújuló energiaforrásból 
előállított energia támogatásáról szóló, 
2009. április 23-i 2009/28/EK irányelv 
2. cikkének h) és i) pontjában 
meghatározott bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók képezik. 
Mivel ezen termékeknek a környezeti 
előnye annak függvényében változik, hogy 
megfelelnek-e az említett irányelv 
17. cikkében meghatározott 
fenntarthatósági kritériumoknak, a 
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biomasszára és a biomasszából előállított 
termékekre vonatkozó referenciaértékek 
csak akkor alkalmazandók, ha a 
kritériumok teljesülnek.

Or. de

Módosítás 39
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az adóztatás egyes elemeit a különböző 
energiaforrások egyenlő adóügyi 
megítélését lehetővé tevő, objektív 
kritériumok alapján kell kiszámítani. A 
CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás 
tekintetében hivatkozni kell az egyes 
energiatermékek használatával járó CO2-
kibocsátásra, amihez a 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
nyomon követésére és jelentésére 
vonatkozó iránymutatások létrehozásáról 
szóló, 2007. július 18-i bizottsági 
határozatban megállapított CO2-kibocsátási 
tényezőket kell felhasználni. Az 
energiafogyasztás általános adóztatása 
tekintetében hivatkozni kell az egyes 
energiatermékeknek és a villamos 
energiának az energia-végfelhasználás 
hatékonyságáról és az energetikai 
szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2006. április 5-i 
2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti energiatartalmára. Ezzel 
összefüggésben figyelembe kell venni a 
biomassza vagy a biomasszából előállított 
termékek környezeti előnyeit. Ezeket a 
termékeket a 2007/589/EK határozatban a 
biomasszára vagy biomasszából előállított 
termékekre meghatározott CO2-kibocsátási 

(6) Az adóztatás egyes elemeit a különböző 
energiaforrások egyenlő adóügyi 
megítélését lehetővé tevő, objektív 
kritériumok alapján kell kiszámítani. A 
CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó választható 
adóztatás tekintetében hivatkozni kell az 
egyes energiatermékek használatával járó 
CO2-kibocsátásra, amihez a 2003/87/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
alapján az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának nyomon követésére és 
jelentésére vonatkozó iránymutatások 
létrehozásáról szóló, 2007. július 18-i 
bizottsági határozatban megállapított CO2-
kibocsátási tényezőket kell felhasználni. 
Az energiafogyasztás általános adóztatása 
tekintetében hivatkozni kell az egyes 
energiatermékeknek és a villamos 
energiának az energia-végfelhasználás 
hatékonyságáról és az energetikai 
szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2006. április 5-i 
2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti energiatartalmára. Ezzel 
összefüggésben figyelembe kell venni a 
biomassza vagy a biomasszából előállított 
termékek környezeti előnyeit. Ezeket a 
termékeket a 2007/589/EK határozatban a 
biomasszára vagy biomasszából előállított 
termékekre meghatározott CO2-kibocsátási 
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tényezők, illetve a 2009/28/EK irányelv 
III. mellékletében megállapított 
energiatartalmuk alapján kell adóztatni. E 
tekintetben messze a legfontosabb 
kategóriát a megújuló energiaforrásból 
előállított energia támogatásáról szóló, 
2009. április 23-i 2009/28/EK irányelv 
2. cikkének h) és i) pontjában 
meghatározott bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók képezik. 
Mivel ezen termékeknek a környezeti 
előnye annak függvényében változik, hogy 
megfelelnek-e az említett irányelv 
17. cikkében meghatározott 
fenntarthatósági kritériumoknak, a 
biomasszára és a biomasszából előállított 
termékekre vonatkozó referenciaértékek 
csak akkor alkalmazandók, ha a 
kritériumok teljesülnek.

tényezők, illetve a 2009/28/EK irányelv 
III. mellékletében megállapított 
energiatartalmuk alapján kell adóztatni. E
tekintetben messze a legfontosabb 
kategóriát a megújuló energiaforrásból 
előállított energia támogatásáról szóló, 
2009. április 23-i 2009/28/EK irányelv 
2. cikkének h) és i) pontjában 
meghatározott bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók képezik. 
Mivel ezen termékeknek a környezeti 
előnye annak függvényében változik, hogy 
megfelelnek-e az említett irányelv 
17. cikkében meghatározott 
fenntarthatósági kritériumoknak, a 
biomasszára és a biomasszából előállított 
termékekre vonatkozó referenciaértékek 
csak akkor alkalmazandók, ha a 
kritériumok teljesülnek.

Or. en

Módosítás 40
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
adóztatást úgy kell hozzáigazítani a 
2003/87/EK irányelv működéséhez, hogy 
hatékonyan kiegészítse azt. Az ilyen 
adóztatást az energiatermékeknek az 
említett irányelv szerinti létesítményekben 
CO2-kibocsátást okozó bármely célú 
felhasználására – ideértve a tüzelő-, 
fűtőanyagként való felhasználástól eltérő 
célokat – alkalmazni kell, feltéve, hogy az 
érintett létesítmény nem tartozik az 
irányelv alapján létrehozott 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá. Tekintettel azonban arra, hogy a két 
eszköz együttes alkalmazásával nem lehet 
nagyobb kibocsátás-csökkentést elérni, 

(7) A CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
adóztatást úgy kell hozzáigazítani a 
2003/87/EK irányelv működéséhez, hogy 
hatékonyan kiegészítse azt. Az ilyen 
adóztatást az energiatermékeknek az 
említett irányelv szerinti létesítményekben 
CO2-kibocsátást okozó bármely célú 
felhasználására – ideértve a tüzelő-, 
fűtőanyagként való felhasználástól eltérő 
célokat – alkalmazni kell, feltéve, hogy az 
érintett létesítmény nem tartozik az 
irányelv alapján létrehozott 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá. Tekintettel azonban arra, hogy a két 
eszköz együttes alkalmazásával nem lehet 
nagyobb kibocsátás-csökkentést elérni, 
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mint önmagában a kibocsátáskereskedelmi 
rendszerrel, és hatása csupán e kibocsátás 
költségének megnövelésére korlátozódna, a 
CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatást
az EU ETS rendszer hatálya alá tartozó 
létesítményekre nem kell alkalmazni.

mint önmagában a kibocsátáskereskedelmi 
rendszerrel, és hatásuk csupán e kibocsátás 
költségének megnövelésére korlátozódna, a 
CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás
az EU ETS rendszer hatálya alá tartozó 
létesítmények közvetett és közvetlen 
fogyasztására nem alkalmazható.. A kettős 
adóztatás és a kettős szabályozás 
formájában megvalósuló kettős teher a 
verseny torzulásaihoz vezet, ezért 
elvetendő.

Or. de

Módosítás 41
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
adóztatást úgy kell hozzáigazítani a 
2003/87/EK irányelv működéséhez, hogy 
hatékonyan kiegészítse azt. Az ilyen 
adóztatást az energiatermékeknek az 
említett irányelv szerinti létesítményekben 
CO2-kibocsátást okozó bármely célú 
felhasználására – ideértve a tüzelő-, 
fűtőanyagként való felhasználástól eltérő 
célokat – alkalmazni kell, feltéve, hogy az 
érintett létesítmény nem tartozik az 
irányelv alapján létrehozott 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá. Tekintettel azonban arra, hogy a két 
eszköz együttes alkalmazásával nem lehet 
nagyobb kibocsátás-csökkentést elérni, 
mint önmagában a kibocsátáskereskedelmi 
rendszerrel, és hatása csupán e kibocsátás 
költségének megnövelésére korlátozódna, a 
CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatást 
az EU ETS rendszer hatálya alá tartozó 
létesítményekre nem kell alkalmazni.

(7) A CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
adóztatást úgy kell hozzáigazítani a 
2003/87/EK irányelv működéséhez, hogy 
hatékonyan kiegészítse azt. Az ilyen 
adóztatást az energiatermékeknek az 
említett irányelv szerinti létesítményekben 
CO2-kibocsátást okozó bármely célú 
felhasználására – ideértve a tüzelő-, 
fűtőanyagként való felhasználástól eltérő 
célokat – alkalmazni kell, feltéve, hogy az 
érintett létesítmény nem tartozik az 
irányelv alapján létrehozott 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá. Tekintettel azonban arra, hogy a két 
eszköz együttes alkalmazásával nem lehet 
nagyobb kibocsátás-csökkentést elérni, 
mint önmagában a kibocsátáskereskedelmi 
rendszerrel, és hatása csupán e kibocsátás 
költségének megnövelésére korlátozódna, a 
CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatást 
az EU ETS rendszer hatálya alá tartozó 
létesítményekre nem kell alkalmazni, 
amennyiben a kibocsátási egységek nem 
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térítésmentesen kerültek kiosztásra.

Or. en

Indokolás

Helyénvaló a szén-dioxid-kibocsátás megadóztatása alól mentesíteni azokat a szektorokat, 
amelyek nem kapnak térítésmentes kibocsátási egységeket.

Módosítás 42
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
adóztatást úgy kell hozzáigazítani a 
2003/87/EK irányelv működéséhez, hogy 
hatékonyan kiegészítse azt. Az ilyen 
adóztatást az energiatermékeknek az 
említett irányelv szerinti létesítményekben 
CO2-kibocsátást okozó bármely célú 
felhasználására – ideértve a tüzelő-, 
fűtőanyagként való felhasználástól eltérő 
célokat – alkalmazni kell, feltéve, hogy az 
érintett létesítmény nem tartozik az 
irányelv alapján létrehozott 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá. Tekintettel azonban arra, hogy a két 
eszköz együttes alkalmazásával nem lehet 
nagyobb kibocsátás-csökkentést elérni, 
mint önmagában a kibocsátáskereskedelmi 
rendszerrel, és hatása csupán e kibocsátás 
költségének megnövelésére korlátozódna, a 
CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatást 
az EU ETS rendszer hatálya alá tartozó 
létesítményekre nem kell alkalmazni.

(7) A CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
adóztatást úgy kell hozzáigazítani a 
2003/87/EK irányelv működéséhez, hogy 
hatékonyan kiegészítse azt. Az ilyen 
választható adóztatást az 
energiatermékeknek az említett irányelv 
szerinti létesítményekben CO2-kibocsátást 
okozó bármely célú felhasználására –
ideértve a tüzelő-, fűtőanyagként való 
felhasználástól eltérő célokat – alkalmazni 
kell, feltéve, hogy az érintett létesítmény 
nem tartozik az irányelv alapján létrehozott 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá. Tekintettel azonban arra, hogy a két 
eszköz együttes alkalmazásával nem lehet 
nagyobb kibocsátás-csökkentést elérni, 
mint önmagában a kibocsátáskereskedelmi 
rendszerrel, és hatása csupán e kibocsátás 
költségének megnövelésére korlátozódna, a 
CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatást 
az EU ETS rendszer hatálya alá tartozó 
létesítményekre nem kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 43
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az adósemlegesség biztosítása 
érdekében az energiaadóztatás egyes 
elemeire ugyanazon minimum 
adómértékeket kell alkalmazni az azonos 
felhasználási célú energiatermékek 
esetén. Ugyancsak az adósemlegesség 
érdekében a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy 
amennyiben ilyen minimum adómértékek 
kerültek megállapításra, az összes érintett 
termék vonatkozásában egyenlő legyen a 
nemzeti adóztatás mértéke. Indokolt 
esetben az adómértékek kiegyenlítésére 
átmeneti időszakot kell előírni.

törölve

Or. en

Módosítás 44
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az adósemlegesség biztosítása 
érdekében az energiaadóztatás egyes 
elemeire ugyanazon minimum 
adómértékeket kell alkalmazni az azonos 
felhasználási célú energiatermékek esetén. 
Ugyancsak az adósemlegesség érdekében 
a tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy amennyiben ilyen minimum 
adómértékek kerültek megállapításra, az 
összes érintett termék vonatkozásában 
egyenlő legyen a nemzeti adóztatás 
mértéke. Indokolt esetben az adómértékek 
kiegyenlítésére átmeneti időszakot kell 
előírni.

(8) A technológiai semlegesség biztosítása 
érdekében minimum adómértékeket kell 
alkalmazni az azonos felhasználási célú 
energiatermékek esetén. Az energiapolitika 
területén nem szükséges, hogy egyenlő 
legyen a nemzeti adóztatás mértéke



AM\883480HU.doc 23/148 PE475.931v01-00

HU

Or. de

Módosítás 45
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az adósemlegesség biztosítása 
érdekében az energiaadóztatás egyes 
elemeire ugyanazon minimum 
adómértékeket kell alkalmazni az azonos 
felhasználási célú energiatermékek esetén. 
Ugyancsak az adósemlegesség érdekében a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy amennyiben ilyen minimum 
adómértékek kerültek megállapításra, az 
összes érintett termék vonatkozásában 
egyenlő legyen a nemzeti adóztatás 
mértéke. Indokolt esetben az adómértékek 
kiegyenlítésére átmeneti időszakot kell 
előírni.

(8) Az adósemlegesség biztosítása 
érdekében az energiaadóztatás egyes 
elemeire ugyanazon minimum 
adómértékeket kell alkalmazni az azonos 
felhasználási célú energiatermékek esetén. 
Ugyancsak az adósemlegesség érdekében a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy amennyiben ilyen minimum 
adómértékek kerültek megállapításra, az 
összes érintett termék vonatkozásában 
egyenlő legyen a nemzeti adóztatás 
mértéke. Az üzemanyagok esetében az 
adómértékek kiegyenlítésére átmeneti 
időszakot kell előírni.

Or. en

Indokolás

Csak az autóipar rövid távú perspektívájában tűnik problematikusnak az üzemanyag-
semlegesség elvének maradéktalan alkalmazása. A többi szektorban nem várható jelentős 
nehézség. Ezért a szállítás tekintetében ésszerű a teljes üzemanyag-semlegesség fokozatos 
bevezetésének lehetővé tétele, de nem indokolt más üzemanyagok vagy felhasználások 
esetében.

Módosítás 46
Rovana Plumb

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az adósemlegesség biztosítása 
érdekében az energiaadóztatás egyes 

(8) Az adósemlegesség biztosítása 
érdekében az energiaadóztatás egyes 
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elemeire ugyanazon minimum 
adómértékeket kell alkalmazni az azonos 
felhasználási célú energiatermékek esetén. 
Ugyancsak az adósemlegesség érdekében a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy amennyiben ilyen minimum 
adómértékek kerültek megállapításra, az 
összes érintett termék vonatkozásában 
egyenlő legyen a nemzeti adóztatás 
mértéke. Indokolt esetben az adómértékek 
kiegyenlítésére átmeneti időszakot kell 
előírni.

elemeire ugyanazon minimum 
adómértékeket kell alkalmazni az azonos 
felhasználási célú energiatermékek esetén. 
Ugyancsak az adósemlegesség érdekében a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy amennyiben ilyen minimum 
adómértékek kerültek megállapításra, az 
összes érintett termék vonatkozásában 
egyenlő legyen a nemzeti adóztatás 
mértéke. Az üzemanyagok esetében az 
adómértékek kiegyenlítésére átmeneti 
időszakot kell előírni.

Or. en

Indokolás

Az üzemanyag-semlegesség elve problematikusnak tűnik az autóiparra nézve a közeljövőben.
Ezért a szállítás tekintetében ésszerű a teljes üzemanyag-semlegesség fokozatos bevezetésének
lehetővé tétele, de nem indokolt más üzemanyagok vagy felhasználások esetében.

Módosítás 47
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az arányosság elvét méltányosan kell 
alkalmazni a fosszilis és nem fosszilis 
üzemanyagok, és az ezekbe a 
kategóriákba tartozó minden egyes 
energiatermék adómértékének 
megállapításakor. Amennyiben ezen 
irányelv részeként mind a fosszilis 
üzemanyagokra, mind a nem fosszilis 
üzemanyagokra vonatkozóan egyenlő 
mértékű adószint megállapítását ajánlják, 
a tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy mind a fosszilis, mind a nem 
fosszilis üzemanyag-kategóriákban az 
összes érintett termék vonatkozásában 
egyenlő legyen a nemzeti adóztatás 
minimummértéke. Amennyiben egyes 
tagállamok azt kérik, átmeneti időszakot 
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kell engedélyezni számukra, mely 
ideiglenes szüneteltetési időszakokat vagy 
ágazati mentesítéseket tesz lehetővé 
számukra ezen irányelv hatálya alól, 
illetve a nemzeti jogba történő átültetés 
előírt időpontja tekintetében.

Or. en

Módosítás 48
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
adóztatás minimummértékeit az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi 
kötelezettségvállalásoknak megfelelő 
szintre történő csökkentésére irányuló 
tagállami törekvésekről szóló 
406/2009/EK határozatban 
tagállamonként rögzített nemzeti célok 
figyelembevételével kell meghatározni. 
Mivel az említett határozat kimondja, 
hogy az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
erőfeszítéseket a tagállamok a 
méltányosság elve alapján megosztják 
egymás között, egyes tagállamok 
tekintetében átmeneti időszakokról kell 
rendelkezni.

törölve

Or. en

Módosítás 49
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
adóztatás minimummértékeit az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 2020-
ig terjedő időszakra szóló közösségi 
kötelezettségvállalásoknak megfelelő 
szintre történő csökkentésére irányuló 
tagállami törekvésekről szóló 406/2009/EK 
határozatban tagállamonként rögzített 
nemzeti célok figyelembevételével kell 
meghatározni. Mivel az említett határozat 
kimondja, hogy az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
erőfeszítéseket a tagállamok a 
méltányosság elve alapján megosztják 
egymás között, egyes tagállamok 
tekintetében átmeneti időszakokról kell
rendelkezni.

(9) A CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
adóztatás minimummértékeit az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 2020-
ig terjedő időszakra szóló közösségi 
kötelezettségvállalásoknak megfelelő 
szintre történő csökkentésére irányuló 
tagállami törekvésekről szóló 406/2009/EK 
határozatban tagállamonként rögzített 
nemzeti célok figyelembevételével kell 
meghatározni. Mivel az említett határozat 
kimondja, hogy az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
erőfeszítéseket a tagállamok a 
méltányosság elve alapján megosztják 
egymás között, egyes tagállamok 
tekintetében átmeneti időszakokról lehet
rendelkezni. Ezen időszakoknak a lehető 
legrövidebbeknek kell lenniük, és 
hatályukat a lehető leginkább korlátozni 
kell. Amennyiben az Unió úgy határoz, 
hogy növeli az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentésére vonatkozó 
célszámokat, ezeket az időszakokat újból 
meg kell vizsgálni, majd újra kell tervezni 
vagy meg kell szüntetni.

Or. en

Indokolás

Ha az üvegházhatású gázok csökkentésének célszámait megemelik, az átmeneti időszakokat 
másképpen kell megítélni. Ebben az esetben a mentesített tagállamoknak legalább bizonyos 
mértékig részt kell venniük a kibocsátások csökkentésére irányuló közös erőfeszítésekben.

Módosítás 50
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó (9) A CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
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adóztatás minimummértékeit az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 2020-
ig terjedő időszakra szóló közösségi 
kötelezettségvállalásoknak megfelelő 
szintre történő csökkentésére irányuló 
tagállami törekvésekről szóló 406/2009/EK 
határozatban tagállamonként rögzített 
nemzeti célok figyelembevételével kell 
meghatározni. Mivel az említett határozat 
kimondja, hogy az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
erőfeszítéseket a tagállamok a 
méltányosság elve alapján megosztják 
egymás között, egyes tagállamok
tekintetében átmeneti időszakokról kell 
rendelkezni.

adóztatás minimummértékeit az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 2020-
ig terjedő időszakra szóló közösségi 
kötelezettségvállalásoknak megfelelő 
szintre történő csökkentésére irányuló 
tagállami törekvésekről szóló 406/2009/EK 
határozatban tagállamonként rögzített 
nemzeti célok figyelembevételével kell 
meghatározni. Mivel az említett határozat 
kimondja, hogy az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
erőfeszítéseket a tagállamok a 
méltányosság elve alapján megosztják 
egymás között, egyes tagállamok 
tekintetében elegendő hosszúságú átmeneti 
időszakokról kell rendelkezni, figyelembe 
véve társadalmi szükségleteiket és az 
energiaágazatuk átszervezéséhez 
szükséges időkeretet.

Or. en

Módosítás 51
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az energiafogyasztás általános 
adóztatásának minimummértékeit általában 
az adóztatás minimummértékeinek 
jelenlegi szintjei alapján kell meghatározni. 
Ez azt is jelenti egyben, hogy az 
energiafogyasztás általános adóztatásának 
az üzemanyagokra alkalmazott mértékének 
magasabbnak kell maradnia, mint a tüzelő-, 
fűtőanyagoké.

(10) Az energiafogyasztás általános 
adóztatásának minimummértékeit általában 
az adóztatás minimummértékeinek 
jelenlegi szintjei alapján kell meghatározni. 
Ez azt is jelenti egyben, hogy az 
energiafogyasztás általános adóztatásának 
az üzemanyagokra alkalmazott mértékének 
magasabbnak kell maradnia, mint a tüzelő-, 
fűtőanyagoké. A tisztességes verseny 
fenntartása érdekében az elektromos 
járművekhez használt villamos áramot 
magasabb adókulccsal kell adóztatni, mint 
az egyéb célokra használt áramot. 
Valószínű, hogy a közeljövőben a 
hajtóműrendszerek számára a villamos 
áram lesz az elsődleges energiaforrás 
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nemcsak a vonatok és személygépkocsik, 
hanem a kereskedelmi gépjárművek 
esetében is. Ezért a versenytorzulások 
megelőzése érdekében a 7. cikk (1) 
bekezdésével összhangban a 
hajtóműrendszerek energiaforrásaként 
használt villamos áram minimális 
adókulcsait hozzá kell igazítani az 
üzemanyagok minimális adókulcsaihoz. 
Következésképpen a járművek 
energiaforrásaként használt villamos 
áram minimális adókulcsainak meg kell 
egyezniük az üzemanyagként használt 
gázolaj minimális adókulcsaival.

Or. de

Módosítás 52
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Biztosítani kell, hogy az adóztatás 
minimummértékei megőrizzék a kívánt 
hatásukat. Mivel a CO2-kibocsátáshoz 
kapcsolódó adóztatás kiegészíti a 
2003/87/EK irányelv működését, a 
kibocsátási egységek piaci árának 
alakulását szoros figyelemmel kell kísérni 
az irányelvnek a Bizottság által 
elvégzendő, ötévente esedékes 
felülvizsgálatakor. Az energiafogyasztás 
általános adóztatására alkalmazott 
minimummértékeket rendszeres 
időközönként ki kell igazítani úgy, hogy az 
adómérték-harmonizáció jelenlegi 
szintjének megőrzése érdekében a 
minimummértékek tükrözzék a reálérték 
alakulását. Az energia- és élelmiszerárak 
ingadozásából eredő volatilitás 
csökkentése érdekében a kiigazítást az 
Eurostat által közzétett – az energia és a 
feldolgozatlan élelmiszerek nélkül 

törölve
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számított – uniós szintű harmonizált 
fogyasztói árindex alakulása alapján kell 
elvégezni.

Or. en

Módosítás 53
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Biztosítani kell, hogy az adóztatás 
minimummértékei megőrizzék a kívánt 
hatásukat. Mivel a CO2-kibocsátáshoz 
kapcsolódó adóztatás kiegészíti a 
2003/87/EK irányelv működését, a 
kibocsátási egységek piaci árának 
alakulását szoros figyelemmel kell kísérni 
az irányelvnek a Bizottság által 
elvégzendő, ötévente esedékes 
felülvizsgálatakor. Az energiafogyasztás 
általános adóztatására alkalmazott 
minimummértékeket rendszeres 
időközönként ki kell igazítani úgy, hogy az 
adómérték-harmonizáció jelenlegi 
szintjének megőrzése érdekében a 
minimummértékek tükrözzék a reálérték 
alakulását. Az energia- és élelmiszerárak 
ingadozásából eredő volatilitás 
csökkentése érdekében a kiigazítást az 
Eurostat által közzétett – az energia és a 
feldolgozatlan élelmiszerek nélkül 
számított – uniós szintű harmonizált 
fogyasztói árindex alakulása alapján kell 
elvégezni.

(11) Biztosítani kell, hogy az adóztatás 
minimummértékei megőrizzék a kívánt 
hatásukat. Mivel a CO2-kibocsátáshoz 
kapcsolódó adóztatás kiegészíti a 
2003/87/EK irányelv működését, a 
kibocsátási egységek piaci árának 
alakulását szoros figyelemmel kell kísérni 
az irányelvnek a Bizottság által 
elvégzendő, ötévente esedékes 
felülvizsgálatakor.

Or. en

Módosítás 54
Olle Ludvigsson
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Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Biztosítani kell, hogy az adóztatás 
minimummértékei megőrizzék a kívánt 
hatásukat. Mivel a CO2-kibocsátáshoz 
kapcsolódó adóztatás kiegészíti a 
2003/87/EK irányelv működését, a 
kibocsátási egységek piaci árának 
alakulását szoros figyelemmel kell kísérni 
az irányelvnek a Bizottság által 
elvégzendő, ötévente esedékes 
felülvizsgálatakor. Az energiafogyasztás 
általános adóztatására alkalmazott 
minimummértékeket rendszeres 
időközönként ki kell igazítani úgy, hogy az 
adómérték-harmonizáció jelenlegi 
szintjének megőrzése érdekében a 
minimummértékek tükrözzék a reálérték 
alakulását. Az energia- és élelmiszerárak 
ingadozásából eredő volatilitás csökkentése 
érdekében a kiigazítást az Eurostat által 
közzétett – az energia és a feldolgozatlan 
élelmiszerek nélkül számított – uniós 
szintű harmonizált fogyasztói árindex 
alakulása alapján kell elvégezni.

(11) Biztosítani kell, hogy az adóztatás 
minimummértékei megőrizzék a kívánt 
hatásukat. Mind az energiafogyasztás 
általános adóztatására, mind a CO2-
kibocsátásra alkalmazott 
minimummértékeket rendszeres 
időközönként automatikusan frissíteni kell, 
hogy a minimummértékek tükrözzék a 
reálérték alakulását; az energia- és 
élelmiszerárak ingadozásából eredő 
volatilitás csökkentése érdekében a 
kiigazításokat az Eurostat által közzétett –
az energia és a feldolgozatlan élelmiszerek 
nélkül számított – uniós szintű harmonizált 
fogyasztói árindex alakulása alapján kell 
elvégezni. Mivel azonban a CO2-
kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás 
kiegészíti a 2003/87/EK irányelv 
működését, a CO2-kibocsátáshoz 
kapcsolódó adó minimumszintjét a 
kibocsátási egységek piaci értékéhez kell 
hozzáigazítani, amennyiben ez az ár 
magasabb, mint a CO2 alapszint 
reálértéke. Ezenkívül, ha az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentésére vonatkozó uniós célértékek 
megemelkednek, a CO2 alapszintet az új 
célszámokhoz kell hozzáigazítani.

Or. en

Indokolás

A CO2 részre is alkalmazni kell az indexálást annak érdekében, hogy a minimum CO2-szint ne 
veszítse el valódi tartalmát. Mivel a választott index nem tartalmazza az energiatermékeket, 
az inflációs problémák elkerülhetőek. Emellett az energia adóztatása és a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer között egyenlő feltételeket kell teremteni a a szén-dioxidra 
vonatkozóan úgy, hogy ebben az irányelvben a minimumszintet szorosan a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer CO2-árjelzéséhez kötik. Így ez a társadalom valamennyi 
rétege számára kiszámítható és tisztességes ösztönzést jelent a CO2-kibocsátás kezeléséhez.
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Módosítás 55
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Biztosítani kell, hogy az adóztatás 
minimummértékei megőrizzék a kívánt 
hatásukat. Mivel a CO2-kibocsátáshoz 
kapcsolódó adóztatás kiegészíti a 
2003/87/EK irányelv működését, a 
kibocsátási egységek piaci árának 
alakulását szoros figyelemmel kell kísérni 
az irányelvnek a Bizottság által 
elvégzendő, ötévente esedékes 
felülvizsgálatakor. Az energiafogyasztás 
általános adóztatására alkalmazott 
minimummértékeket rendszeres 
időközönként ki kell igazítani úgy, hogy az 
adómérték-harmonizáció jelenlegi 
szintjének megőrzése érdekében a 
minimummértékek tükrözzék a reálérték 
alakulását. Az energia- és élelmiszerárak 
ingadozásából eredő volatilitás csökkentése 
érdekében a kiigazítást az Eurostat által 
közzétett – az energia és a feldolgozatlan 
élelmiszerek nélkül számított – uniós 
szintű harmonizált fogyasztói árindex 
alakulása alapján kell elvégezni.

(11) Biztosítani kell, hogy az adóztatás 
minimummértékei megőrizzék a kívánt 
hatásukat. Mivel a CO2-kibocsátáshoz 
kapcsolódó adóztatás kiegészíti a 
2003/87/EK irányelv működését, a 
kibocsátási egységek piaci árának 
alakulását szoros figyelemmel kell kísérni 
az irányelvnek a Bizottság által 
elvégzendő, ötévente esedékes 
felülvizsgálatakor. Az energiafogyasztás 
általános adóztatására alkalmazott 
minimummértékeket a Tanácsnak
rendszeres időközönként újra értékelnie 
kell, miután konzultált a Bizottsággal, a 
Parlamenttel és az érdekeltekkel, hogy a 
minimummértékek tükrözzék a reálérték 
alakulását. Az energia- és élelmiszerárak 
ingadozásából eredő volatilitás csökkentése 
érdekében e rendszeres újbóli értékelést az 
Eurostat által közzétett – az energia és a 
feldolgozatlan élelmiszerek nélkül 
számított – uniós szintű harmonizált 
fogyasztói árindex alakulása alapján kell 
elvégezni.

Or. en

Módosítás 56
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Biztosítani kell, hogy az adóztatás 
minimummértékei megőrizzék a kívánt 
hatásukat. Mivel a CO2-kibocsátáshoz 

(11) Biztosítani kell, hogy az adóztatás 
minimummértékei megőrizzék a kívánt 
hatásukat. Mivel a CO2-kibocsátáshoz 
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kapcsolódó adóztatás kiegészíti a 
2003/87/EK irányelv működését, a 
kibocsátási egységek piaci árának 
alakulását szoros figyelemmel kell kísérni 
az irányelvnek a Bizottság által 
rendszeresen elvégzendő 
felülvizsgálatakor. Az energiafogyasztás 
általános adóztatására alkalmazott 
minimummértékeket rendszeres 
időközönként ki kell igazítani úgy, hogy az 
adómérték-harmonizáció jelenlegi 
szintjének megőrzése érdekében a 
minimummértékek tükrözzék a reálérték 
alakulását. Az energia- és élelmiszerárak 
ingadozásából eredő volatilitás csökkentése 
érdekében a kiigazítást az Eurostat által 
közzétett – az energia és a feldolgozatlan 
élelmiszerek nélkül számított – uniós 
szintű harmonizált fogyasztói árindex 
alakulása alapján kell elvégezni.

kapcsolódó adóztatás kiegészíti a 
2003/87/EK irányelv működését, a 
kibocsátási egységek valós piaci árának 
alakulását kell irányadó mértéknek 
tekinteni a CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
adóztatás minimumszintjének 
meghatározása során az irányelvnek a 
Bizottság által rendszeresen elvégzendő 
felülvizsgálatakor. Az energiafogyasztás 
általános adóztatására alkalmazott 
minimummértékeket rendszeres 
időközönként ki kell igazítani úgy, hogy az 
adómérték-harmonizáció jelenlegi 
szintjének megőrzése érdekében a 
minimummértékek tükrözzék a reálérték 
alakulását. Az energia- és élelmiszerárak 
ingadozásából eredő volatilitás csökkentése 
érdekében a kiigazítást az Eurostat által 
közzétett – az energia és a feldolgozatlan 
élelmiszerek nélkül számított – uniós 
szintű harmonizált fogyasztói árindex 
alakulása alapján kell elvégezni.

Or. de

Módosítás 57
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Tekintettel azon követelmények 
összetettségére, amelyeket az új rendszer 
két alkotóelemének, az energia 
adóztatásának és a CO2-kibocsátáshoz 
kapcsolódó adóztatásnak teljesítenie kell, 
a rendszer megfelelő irányításának 
garantálása érdekében minden szinten 
egyértelmű szabályokat kell 
meghatározni, amelyek az összes 
fogyasztó érdekében átláthatók és 
könnyen érthetők.

Or. de
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Módosítás 58
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az üzemanyagok esetében – az 
eredendően jórészt üzleti felhasználására 
szánt és ezért hagyományosan 
alacsonyabb mértékkel adóztatott –
gázolajra alkalmazandó kedvezőbb 
minimum adómérték torzító hatást okoz a 
gázolaj legfőbb versenytársára, a benzinre 
nézve. A 2003/96/EK irányelv 7. cikke 
ezért rendelkezik a gázolajra alkalmazott 
minimum adómérték benzinre alkalmazott 
adómértékhez való fokozatos 
hozzáigazításának első lépéseiről. 
Folytatni kell ezt a hozzáigazítást és 
fokozatosan el kell jutni egy olyan 
állapothoz, ahol az gázolaj és a benzin 
azonos mértékkel adózik.

törölve

Or. fi

Módosítás 59
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az üzemanyagok esetében – az 
eredendően jórészt üzleti felhasználására 
szánt és ezért hagyományosan alacsonyabb 
mértékkel adóztatott – gázolajra 
alkalmazandó kedvezőbb minimum 
adómérték torzító hatást okoz a gázolaj 
legfőbb versenytársára, a benzinre nézve. 
A 2003/96/EK irányelv 7. cikke ezért 
rendelkezik a gázolajra alkalmazott 

(12) Az üzemanyagok esetében – az 
eredendően jórészt üzleti felhasználására 
szánt és ezért hagyományosan alacsonyabb 
mértékkel adóztatott – gázolajra 
alkalmazandó kedvezőbb minimum 
adómérték torzító hatást okoz a gázolaj 
legfőbb versenytársára, a benzinre nézve. 
A 2003/96/EK irányelv 7. cikke ezért 
rendelkezik a gázolajra alkalmazott 
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minimum adómérték benzinre alkalmazott 
adómértékhez való fokozatos 
hozzáigazításának első lépéseiről.
Folytatni kell ezt a hozzáigazítást és 
fokozatosan el kell jutni egy olyan 
állapothoz, ahol az gázolaj és a benzin 
azonos mértékkel adózik.

minimum adómérték benzinre alkalmazott 
adómértékhez való fokozatos 
hozzáigazításának első lépéseiről.

Or. en

Indokolás

Az üzleti felhasználás tekintetében a gázolaj még mindig fontos üzemanyag. Az adómértékek 
összehangolása esetén a gázolaj ára számos tagállamban megnövekedne. Nem volna célszerű, 
ha például a benzin és a gázolaj tekintetében alkalmazott minimális adómértékek 
összehangolása révén gyengítenénk a közlekedési ágazat versenyképességét.

Módosítás 60
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az üzemanyagok esetében – az 
eredendően jórészt üzleti felhasználására 
szánt és ezért hagyományosan alacsonyabb 
mértékkel adóztatott – gázolajra 
alkalmazandó kedvezőbb minimum 
adómérték torzító hatást okoz a gázolaj 
legfőbb versenytársára, a benzinre nézve. 
A 2003/96/EK irányelv 7. cikke ezért 
rendelkezik a gázolajra alkalmazott 
minimum adómérték benzinre alkalmazott 
adómértékhez való fokozatos 
hozzáigazításának első lépéseiről. Folytatni 
kell ezt a hozzáigazítást és fokozatosan el 
kell jutni egy olyan állapothoz, ahol az
gázolaj és a benzin azonos mértékkel 
adózik.

(12) Az üzemanyagok esetében – az 
eredendően jórészt üzleti felhasználására 
szánt és ezért hagyományosan alacsonyabb 
mértékkel adóztatott – gázolajra 
alkalmazandó kedvezőbb minimum 
adómérték torzító hatást okoz a gázolaj 
legfőbb versenytársára, a benzinre nézve. 
A 2003/96/EK irányelv 7. cikke ezért 
rendelkezik a gázolajra alkalmazott 
minimum adómérték benzinre alkalmazott 
adómértékhez való fokozatos 
hozzáigazításának első lépéseiről. Folytatni 
kell ezt a hozzáigazítást és fokozatosan el 
kell jutni egy olyan állapothoz, ahol a 
gázolaj és a benzin azonos mértékkel 
adózik. Ugyanakkor átmeneti időszakokat 
kell biztosítani annak érdekében, hogy 
könnyebb legyen ezen irányelv átültetése a 
tagállamok megfelelő nemzeti jogába.

Or. en
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Módosítás 61
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az üzemanyagok esetében – az 
eredendően jórészt üzleti felhasználására 
szánt és ezért hagyományosan alacsonyabb 
mértékkel adóztatott – gázolajra 
alkalmazandó kedvezőbb minimum 
adómérték torzító hatást okoz a gázolaj 
legfőbb versenytársára, a benzinre nézve. 
A 2003/96/EK irányelv 7. cikke ezért 
rendelkezik a gázolajra alkalmazott 
minimum adómérték benzinre alkalmazott 
adómértékhez való fokozatos 
hozzáigazításának első lépéseiről. 
Folytatni kell ezt a hozzáigazítást és 
fokozatosan el kell jutni egy olyan 
állapothoz, ahol az gázolaj és a benzin 
azonos mértékkel adózik.

(12) Az üzemanyagok esetében – az 
eredendően jórészt üzleti felhasználására 
szánt és ezért hagyományosan alacsonyabb 
mértékkel adóztatott – gázolajra 
alkalmazandó kedvezőbb minimum 
adómérték tekinthető úgy, mint amely 
torzító hatást okoz a gázolaj legfőbb 
versenytársára, a benzinre nézve. A 
2003/96/EK irányelv 7. cikke ezért 
rendelkezik a gázolajra alkalmazott 
minimum adómérték benzinre alkalmazott 
adómértékhez való fokozatos 
hozzáigazításának első lépéseiről. Ésszerű 
e hozzáigazítás folytatása és az, hogy 
fokozatosan el kell jutni egy olyan 
állapothoz, ahol a gázolaj és a benzin 
azonos mértékkel adózik.

Or. en

Indokolás

A szöveget valamelyest árnyalni kell.

Módosítás 62
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az új adóstruktúra végrehajtása 
együtt fog járni a dízelre kivetett adó 
növelésével, hogy a benzin adójával 
összhangba kerüljön. Ez 
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megkérdőjelezheti mind az európai 
gépjárműipar arra vonatkozó döntését, 
hogy a tiszta, energiahatékony 
hagyományos belső égésű motorokat 
helyezi előtérbe, mind a CO2-kibocsátás 
csökkentésével kapcsolatos uniós 
célszámok teljesítését, mivel a 
meghatározott CO2-határértékek csak 
akkor érhetők el, ha elegendő a 
dízelmeghajtású közúti gépjárművek 
száma.  Megfelelő rugalmas 
intézkedéseket kell hozni annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
gépjárműágazat versenyképessége és a 
CO2-kibocsátás csökkentésével 
kapcsolatos, az ágazatra vonatkozó uniós 
stratégia sikere ne kerüljön veszélybe. 
Össze kell hangolni az értékesítési, a 
regisztrációs és az éves úthasználati 
adókat, amelyeket elvi alapon kizárólag a 
gépjármű CO2-kibocsátása szerint kell 
megállapítani. 

Or. de

Módosítás 63
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tagállamok számára adott a 
lehetőség arra, hogy a gázolaj 
motorhajtóanyagként való kereskedelmi 
felhasználására alacsonyabb adómértéket 
alkalmazhatnak a nem kereskedelmi 
felhasználással szemben. Ez a rendelkezés 
már nem tűnik összeegyeztethetőnek az 
energiahatékonyság javításának 
követelményével és a szállítási ágazat által 
gyakorolt egyre nagyobb környezeti hatás 
kezelésének szükségességével. A 
2003/96/EK irányelv 9. cikkének (2) 
bekezdése alapján egyes tagállamok 

(13) Csak a minimum adómértékekre kell 
alkalmazni az üzemanyagok 
energiatartalmuk szerinti adóztatását, 
amelynek következtében a benzinre 
kivetett adószint eltér a gázolaj 
adószintjétől.  Tiszteletben tartva a 
nemzeti adószuverenitás elvét, a 
tagállamok továbbra is szabadon 
dönthetnek a benzinre és a gázolajra 
vonatkozó saját adómértékeikről, feltéve, 
hogy nem mennek az irányelvben 
megszabott minimumszintek alá. A 
tagállamok számára ugyanígy biztosítani 
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alacsonyabb adómértéket alkalmazhatnak 
a tüzelőolajra. Ez a rendelkezés már nincs 
összhangban a belső piac megfelelő 
működésével és a Szerződés tágabb 
célkitűzéseivel. Ezért azt törölni kell.

kell a lehetőséget ahhoz, hogy eltérő 
adókulcsot szabjanak meg a magáncélra, 
illetve a kereskedelmi célra használt 
gázolajra. A kereskedelmi gépjárművek 
ágazatában nem számottevő a 
motorhajtóanyagként használt gázolaj és 
benzin közötti verseny, mivel minden 
kereskedelmi gépjármű dízelmotorral 
működik, és ezek benzinmotorra való 
kicserélésére a jövőben nem lesz 
lehetőség. A közúti árufuvarozásban 
használt kereskedelmi járművek esetében 
már felszámolják az általuk okozott 
infrastrukturális költségeket idő vagy 
távolság alapú úthasználati díjak 
beszedése révén. Indokolt tehát, hogy a 
tagállamok továbbra is alacsonyabb 
szinten adóztathassák a bizonyos típusú 
kereskedelmi gépjárművek 
üzemanyagaként használt gázolajat, mint 
a nem kereskedelmi célokra használtat.
Ebben az összefüggésben a 
motorhajtóanyagként használt gázolajra 
kivetett minimum adómértékeknél a 
kereskedelmi célra használt dízelre 
kivetett nemzeti adómértékek semmi esetre 
sem lehetnek alacsonyabbak.

Or. de

Módosítás 64
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tagállamok számára adott a 
lehetőség arra, hogy a gázolaj 
motorhajtóanyagként való kereskedelmi 
felhasználására alacsonyabb adómértéket 
alkalmazhatnak a nem kereskedelmi 
felhasználással szemben. Ez a rendelkezés 
már nem tűnik összeegyeztethetőnek az 
energiahatékonyság javításának 

(13) Fennmarad a tagállamok azon 
lehetősége, hogy a gázolaj 
motorhajtóanyagként való kereskedelmi 
felhasználására alacsonyabb adómértéket 
alkalmazhatnak a nem kereskedelmi 
felhasználással szemben. A 2003/96/EK 
irányelv 9. cikkének (2) bekezdése alapján 
egyes tagállamok alacsonyabb adómértéket 
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követelményével és a szállítási ágazat által 
gyakorolt egyre nagyobb környezeti hatás 
kezelésének szükségességével. A 
2003/96/EK irányelv 9. cikkének (2) 
bekezdése alapján egyes tagállamok 
alacsonyabb adómértéket alkalmazhatnak a 
tüzelőolajra. Ez a rendelkezés már nincs 
összhangban a belső piac megfelelő 
működésével és a Szerződés tágabb 
célkitűzéseivel. Ezért azt törölni kell.

alkalmazhatnak a tüzelőolajra. Ez a 
rendelkezés már nincs összhangban a belső 
piac megfelelő működésével és a 
Szerződés tágabb célkitűzéseivel. Ezért azt 
törölni kell.

Or. en

Indokolás

Meg kell hagyni a tagállamoknak azt a lehetőséget, hogy a gázolaj üzemanyagként való 
kereskedelmi felhasználására alacsonyabb adómértéket alkalmazhassanak a nem 
kereskedelmi felhasználással szemben, mivel kereskedelmi fuvarozás céljából történő 
felhasználásra jelenleg még nem áll rendelkezésre alternatív üzemanyag.

Módosítás 65
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tagállamok számára adott a 
lehetőség arra, hogy a gázolaj 
motorhajtóanyagként való kereskedelmi 
felhasználására alacsonyabb adómértéket 
alkalmazhatnak a nem kereskedelmi 
felhasználással szemben. Ez a rendelkezés 
már nem tűnik összeegyeztethetőnek az 
energiahatékonyság javításának 
követelményével és a szállítási ágazat által 
gyakorolt egyre nagyobb környezeti hatás 
kezelésének szükségességével. A 
2003/96/EK irányelv 9. cikkének (2) 
bekezdése alapján egyes tagállamok 
alacsonyabb adómértéket alkalmazhatnak a 
tüzelőolajra. Ez a rendelkezés már nincs 
összhangban a belső piac megfelelő 
működésével és a Szerződés tágabb 
célkitűzéseivel. Ezért azt törölni kell.

(13) A tagállamok számára adott a 
lehetőség arra, hogy a gázolaj 
motorhajtóanyagként való kereskedelmi 
felhasználására alacsonyabb adómértéket 
alkalmazhatnak a nem kereskedelmi 
felhasználással szemben. Ez a rendelkezés 
már nem tűnik összeegyeztethetőnek az 
energiahatékonyság javításának 
követelményével és a szállítási ágazat által 
gyakorolt egyre nagyobb környezeti hatás 
kezelésének szükségességével, és ezért ezt 
törölni kell. Annak érdekében, hogy a 
fuvarozási vállalatok alkalmazkodni 
tudjanak az új szabályokhoz, 2023-ig tartó 
átmeneti időszakot kell bevezetni. A 
2003/96/EK irányelv 9. cikkének (2) 
bekezdése alapján egyes tagállamok 
alacsonyabb adómértéket alkalmazhatnak a 
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tüzelőolajra. Ez a rendelkezés már nincs 
összhangban a belső piac megfelelő 
működésével és a Szerződés tágabb 
célkitűzéseivel. Ezért azt törölni kell.

Or. nl

Módosítás 66
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tagállamok számára adott a 
lehetőség arra, hogy a gázolaj 
motorhajtóanyagként való kereskedelmi 
felhasználására alacsonyabb adómértéket 
alkalmazhatnak a nem kereskedelmi 
felhasználással szemben. Ez a rendelkezés 
már nem tűnik összeegyeztethetőnek az 
energiahatékonyság javításának 
követelményével és a szállítási ágazat által 
gyakorolt egyre nagyobb környezeti hatás 
kezelésének szükségességével. A 
2003/96/EK irányelv 9. cikkének (2) 
bekezdése alapján egyes tagállamok 
alacsonyabb adómértéket alkalmazhatnak a 
tüzelőolajra. Ez a rendelkezés már nincs 
összhangban a belső piac megfelelő 
működésével és a Szerződés tágabb 
célkitűzéseivel. Ezért azt törölni kell.

(13) A tagállamok számára adott a 
lehetőség arra, hogy a gázolaj 
motorhajtóanyagként való kereskedelmi 
felhasználására alacsonyabb adómértéket 
alkalmazhatnak a nem kereskedelmi 
felhasználással szemben. Ez a rendelkezés 
már nem tűnik összeegyeztethetőnek az 
energiahatékonyság javításának 
követelményével és a szállítási ágazat által 
gyakorolt egyre nagyobb környezeti hatás 
kezelésének szükségességével, és ezért ezt 
törölni kell. Méltányossági 
meggondolásokból, valamint azért, hogy 
egyenlő versenyfeltételeket lehessen 
teremteni a üzemanyagokat használó 
különböző áruszállító járművek számára, 
az üzemanyagok és a légi, illetve a vízi 
közlekedés során használt egyéb 
energiatermékek adóját ennek 
megfelelően kell megállapítani. A 
2003/96/EK irányelv 9. cikkének (2) 
bekezdése alapján egyes tagállamok
alacsonyabb adómértéket alkalmazhatnak a 
tüzelőolajra. Ez a rendelkezés már nincs 
összhangban a belső piac megfelelő 
működésével és a Szerződés tágabb 
célkitűzéseivel. Ezért azt törölni kell.

Or. en
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Indokolás

A tagállamoknak biztosítani kell a lehetőséget a légi és vízi közlekedéshez használt 
energiatermékek adóztatásához.

Módosítás 67
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tagállamok számára adott a
lehetőség arra, hogy a gázolaj 
motorhajtóanyagként való kereskedelmi 
felhasználására alacsonyabb adómértéket 
alkalmazhatnak a nem kereskedelmi 
felhasználással szemben. Ez a rendelkezés 
már nem tűnik összeegyeztethetőnek az 
energiahatékonyság javításának 
követelményével és a szállítási ágazat által 
gyakorolt egyre nagyobb környezeti hatás 
kezelésének szükségességével. A 
2003/96/EK irányelv 9. cikkének (2) 
bekezdése alapján egyes tagállamok 
alacsonyabb adómértéket alkalmazhatnak a 
tüzelőolajra. Ez a rendelkezés már nincs 
összhangban a belső piac megfelelő 
működésével és a Szerződés tágabb 
célkitűzéseivel. Ezért azt törölni kell.

(13) A tagállamok számára adott lehetőség 
arra, hogy a gázolaj motorhajtóanyagként 
való kereskedelmi felhasználására 
alacsonyabb adómértéket alkalmazhatnak a 
nem kereskedelmi felhasználással 
szemben, gazdasági szempontból jelentős, 
mivel a szállítási költségek a vállalati 
költségszerkezet jelentős részét teszik ki, 
különösen azokban az országokban, ahol 
jelentősek az utazási távolságok, ezért 
érvényben kell maradnia. A 2003/96/EK 
irányelv 9. cikkének (2) bekezdése alapján 
egyes tagállamok alacsonyabb adómértéket 
alkalmazhatnak a tüzelőolajra. Ez a 
rendelkezés már nincs összhangban a belső 
piac megfelelő működésével és a 
Szerződés tágabb célkitűzéseivel. Ezért azt 
törölni kell.

Or. fi

Módosítás 68
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Szükség van továbbá a CO2- törölve
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kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás 
esetleges költséghatásának korlátozására 
azon ágazatok vagy alágazatok esetében, 
amelyek vélhetően jelentős mértékben ki 
vannak téve a 2003/87/EK irányelv 
10a. cikkének (13) bekezdése szerinti 
kibocsátásáthelyezés kockázatának. 
Követkésképp helyénvaló olyan megfelelő 
átmeneti intézkedésekről rendelkezni, 
amelyek egyúttal megőrizik a CO2-
kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás 
környezetvédelmi hatékonyságát is.

Or. en

Indokolás

Ezt a megoldást a kibocsátásáthelyezés által érintett ágazatok és létesítmények korlátozott 
száma valójában nem indokolja. A tagállamoknak minden esetben állami támogatás révén 
kellene kompenzálniuk az energiaadó miatti kibocsátásáthelyezés bizonyított kockázatát az 
energiaigényes iparágak vonatkozásában.

Módosítás 69
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Szükség van továbbá a CO2-
kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás
esetleges költséghatásának korlátozására 
azon ágazatok vagy alágazatok esetében, 
amelyek vélhetően jelentős mértékben ki 
vannak téve a 2003/87/EK irányelv 
10a. cikkének (13) bekezdése szerinti
kibocsátásáthelyezés kockázatának. 
Követkésképp helyénvaló olyan megfelelő 
átmeneti intézkedésekről rendelkezni, 
amelyek egyúttal megőrizik a CO2-
kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás 
környezetvédelmi hatékonyságát is.

(14) Szükség van továbbá az új 
adószerkezet esetleges költséghatásának 
korlátozására azon ágazatok vagy 
alágazatok esetében, amelyek vélhetően 
jelentős mértékben ki vannak téve a 
kibocsátásáthelyezés kockázatának 
Követkésképp helyénvaló olyan megfelelő 
intézkedésekről rendelkezni, amelyek 
egyúttal megőrizik a CO2-kibocsátáshoz 
kapcsolódó adóztatás környezetvédelmi 
hatékonyságát is.

Or. de
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Módosítás 70
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Szükség van továbbá a CO2-
kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás 
esetleges költséghatásának korlátozására 
azon ágazatok vagy alágazatok esetében, 
amelyek vélhetően jelentős mértékben ki 
vannak téve a 2003/87/EK irányelv 
10a. cikkének (13) bekezdése szerinti 
kibocsátásáthelyezés kockázatának. 
Követkésképp helyénvaló olyan megfelelő 
átmeneti intézkedésekről rendelkezni, 
amelyek egyúttal megőrizik a CO2-
kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás 
környezetvédelmi hatékonyságát is.

(14) Szükség van továbbá a CO2-
kibocsátáshoz kapcsolódó választható 
adóztatás esetleges költséghatásának 
korlátozására azon ágazatok vagy 
alágazatok esetében, amelyek vélhetően 
jelentős mértékben ki vannak téve a 
2003/87/EK irányelv 10a. cikkének 
(13) bekezdése szerinti 
kibocsátásáthelyezés kockázatának. 
Követkésképp helyénvaló olyan megfelelő 
átmeneti intézkedésekről rendelkezni, 
amelyek egyúttal megőrizik a CO2-
kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás 
környezetvédelmi hatékonyságát is.

Or. en

Módosítás 71
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az energiaadóztatás átszervezésének 
biztosítania kell, hogy a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatályán 
kívül eső ágazatok ne szenvedjenek 
hátrányt a rendszer hatálya alá eső 
ágazatokkal szemben.

Or. de
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Módosítás 72
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A 2003/96/EK irányelv 5. cikke eltérő 
adómértékek alkalmazását teszi lehetővé 
bizonyos esetekben. A CO2-árjelzés 
következetességének biztosítása érdekében 
ugyanakkor a tagállamoknak a nemzeti 
adómértékek differenciálása tekintetében 
rendelkezésre álló lehetőségét az 
energiafogyasztás általános adóztatására 
kell korlátozni. A taxik által felhasznált 
gázolaj alacsonyabb mértékkel történő 
adóztatásának lehetősége már nem 
összeegyeztethető az alternatív 
üzemanyagokat és energiahordozókat, 
valamint a tisztább városi közlekedést 
előtérbe helyező szakpolitikai célokkal, 
ezért ezt a lehetőséget meg kell szüntetni.

(15) A 2003/96/EK irányelv 5. cikke eltérő 
adómértékek alkalmazását teszi lehetővé 
bizonyos esetekben. A taxik által 
felhasznált gázolaj alacsonyabb mértékkel 
történő adóztatásának lehetősége már nem 
összeegyeztethető az alternatív 
üzemanyagokat és energiahordozókat, 
valamint a tisztább városi közlekedést 
előtérbe helyező szakpolitikai célokkal, 
ezért ezt a lehetőséget meg kell szüntetni.

Or. en

Módosítás 73
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A 2003/96/EK irányelv 5. cikke eltérő 
adómértékek alkalmazását teszi lehetővé 
bizonyos esetekben. A CO2-árjelzés 
következetességének biztosítása érdekében 
ugyanakkor a tagállamoknak a nemzeti 
adómértékek differenciálása tekintetében 
rendelkezésre álló lehetőségét az 
energiafogyasztás általános adóztatására 
kell korlátozni. A taxik által felhasznált 
gázolaj alacsonyabb mértékkel történő 
adóztatásának lehetősége már nem 

(15) A 2003/96/EK irányelv 5. cikke eltérő 
adómértékek alkalmazását teszi lehetővé 
bizonyos esetekben. A CO2-árjelzés 
következetességének biztosítása érdekében 
ugyanakkor a tagállamoknak a nemzeti 
adómértékek differenciálása tekintetében 
rendelkezésre álló lehetőségét az 
energiafogyasztás általános adóztatására 
kell korlátozni. A taxik által felhasznált,
olajból nyert üzemanyag alacsonyabb 
mértékkel történő adóztatásának lehetősége 
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összeegyeztethető az alternatív 
üzemanyagokat és energiahordozókat, 
valamint a tisztább városi közlekedést 
előtérbe helyező szakpolitikai célokkal, 
ezért ezt a lehetőséget meg kell szüntetni.

már nem összeegyeztethető az alternatív 
üzemanyagokat és energiahordozókat, 
valamint a tisztább városi közlekedést 
előtérbe helyező szakpolitikai célokkal, 
ezért ezt a lehetőséget meg kell szüntetni.

Or. en

Indokolás

A földgáz/biometán az olajból nyert üzemanyagok alternatívája, egyedülállóan alacsony 
mennyiségben bocsát ki mérgező és rákkeltő anyagokat, részecskekibocsátása a nullához 
közelít, reaktív szénhidrogén-kibocsátása nulla, NOx-kibocsátása csökkentett mértékű, mint 
ahogy zajszintje is, ami városi környezetben ideális üzemanyaggá teszi. A jövő közlekedési 
üzemanyagaival foglalkozó szakértői csoport 2011. január 25-i jelentése szerint a városi 
közlekedésben használt üzemanyagok fő alternatívájaként a metánt kellene előtérbe helyezni.

Módosítás 74
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Mivel az elektromos és a 
hibridjárművek bevezetése alapvető 
fontosságú lesz a szállítási ágazat nem 
megújuló üzemanyagoktól való 
függésének mérséklésében, a tagállamok 
számára korlátozott ideig biztosítani kell 
annak lehetőségét, hogy 
adómentességeket vagy 
adókedvezményeket alkalmazzanak az 
ilyen járművek feltöltésére használt 
villamos energia vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

A villamosítás a közlekedési ágazat fenntarthatóvá tételére irányuló folyamat fontos eleme.
Mivel e járművek teljes kibocsátása szorosan összefügg a bemeneti villamos energia 
tisztaságával, ezek rövid távon nem feltétlenül olyan környezetbarátok az összes tagállamban.
Hosszú távon azonban ezek a nagyon hatékony technológiák megnyitják az utat a valóban 
fenntartható közlekedési rendszerek előtt.
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Módosítás 75
Rovana Plumb

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) A háztartások és jótékonysági 
szervezetek javára biztosított 
adómentességeknek és 
adókedvezményeknek a tagállamok által 
meghatározandó stabil és átfogó szociális 
intézkedések részét kell képezniük. 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.

Or. en

Indokolás

Az energiaágazatot érintő jogalkotás terén döntő fontosságú a szociális szempont.
Egyértelműen hangsúlyozni kell, hogy az irányelv kontextusában a tagállamok felelősek 
azokért az intézkedésekért, amelyek támogatják az energiaszegény vagy az 
energiaszegénységtől veszélyeztetett háztartásokat.

Módosítás 76
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A háztartások és jótékonysági (17) A háztartások és jótékonysági 
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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.

szervezetek javára biztosított 
adómentességek és adókedvezmények 
megakadályozzák a megfelelő árjelzés 
biztosítását. A nagyobb 
energiahatékonyság és a 
kibocsátáscsökkentés érdekében az ilyen 
adómentességek és adókedvezmények az 
átmeneti időszak elteltével a továbbiakban 
nem kívánatosak. Kívánatos, hogy a 
tagállamok, miután megállapítják az 
árjelzést, szociális indokok alapján 
támogassák az alacsony jövedelmű 
háztartásokat vagy jótékonysági 
szervezeteket. Így e célcsoport esetében a 
magasabb energiaköltségeket kiegészítő 
szociális intézkedésekkel lehet 
ellensúlyozni.

Or. nl

Módosítás 77
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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) A háztartások és jótékonysági 
szervezetek javára biztosított 
adómentességek és adókedvezmények 
eredményeként elveszne az 
energiaszámlák és az energiafelhasználás 
csökkentésének egyik fontos ösztönzője.
Az energiaadóból származó bevételeket az 
alacsony jövedelemmel rendelkező és 
különösen rászoruló személyek 
védelmében, a szociális lakások vagy az 
energiaszegénységben élők otthonainak 
felújítását szolgáló projektekre kell 
fordítani. Egyes tagállamokban a 
megnövekedett fűtési költségeket már 
jelenleg is magasabb összegű szociális 
jóléti juttatásokkal vagy kiegészítő 
szociális intézkedésekkel ellensúlyozzák. A 
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tagállamokat kötelezni kell arra, hogy 
jelentésben számoljanak be a 
Bizottságnak az alacsony jövedelemmel 
rendelkezők védelmét szolgáló 
intézkedéseikről.

Or. en

Indokolás

Az összes háztartás mentesítése gyengítené az energiamegtakarítás ösztönzését, valamint 
segítené a hatékonyabb távfűtési megoldások kialakításának elkerülését, torzítva ezáltal az 
EU kibocsátáskereskedelmi rendszerét. Az energiaadókból származó bevételeket a szegényebb 
társadalmi csoportok és az energiamegtakarítási intézkedések támogatására kellene 
felhasználni.

Módosítás 78
Olle Ludvigsson

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) Annak érdekében, hogy az 
energiamegtakarításokba és a fokozott 
energiahatékonyságba történő 
beruházásokhoz a megfelelő ösztönzők 
kerüljenek megállapításra, a háztartások 
és jótékonysági szervezetek javára a 15. 
cikkben biztosított adómentességeket és
adókedvezményeket hosszú fokozatos 
kivonási időszakot követően meg kell 
szüntetni. Azokban a tagállamokban, ahol 
ez kihat az energiaárakra, az alacsony 
jövedelmű háztartásokat és a jótékonysági 
szervezeteket stabil és átfogó szociális 
intézkedésekkel kell kárpótolni.

Or. en

Indokolás

Az energiatakarékosság és -hatékonyság ösztönzése érdekében a mentességet a jelenlegi 
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körben – a fűtőolaj belefoglalása nélkül – hosszú távon meg kell szüntetni. Ugyanakkor az 
alacsony jövedelmű háztartásokat és a jótékonysági szervezeteket szociális intézkedésekkel 
kell kárpótolni. Alkalmazása esetén a mentesség csökkenti az árnyomást, ami egyértelműen 
visszaveti az olyan beruházásokat, mint az épületfelújítás és a távfűtés, és ezáltal túlságosan 
passzívvá teszi a háztartásokat az energiafogyasztás korlátozásának tekintetében.

Módosítás 79
Leonardo Domenici

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A motorhajtóanyagként használt 
cseppfolyósított gázra (LPG) és földgázra 
az energiafogyasztás általános 
adóztatására vonatkozóan alkalmazott 
adókedvezmények, vagy ezen 
energiatermékekre alkalmazott 
adómentességek már nem 
megalapozottak, különös tekintettel arra, 
hogy növelni kell a megújuló 
energiaforrások piaci részesedését, így 
középtávon meg kell szüntetni ezeket.

törölve

Or. it

Indokolás

A gépjátművekben használt cseppfolyósított gázra és metánra kivetett magasabb adók
automatikus összekapcsolása a megújuló energiaforrások piaci részesedésének növelésével 
sem műszaki, sem piaci szempontból nem igazán indokolható. Még azokban a tagállamokban 
is, ahol nagy hagyománya van a gáz motorhajtóanyagként való felhasználásának, 
egyenletesen nő a bioüzemanyagok használata összhangban a megújuló energiaforrásból 
előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben foglalt kötelezettségekkel. 

Módosítás 80
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A motorhajtóanyagként használt 
cseppfolyósított gázra (LPG) és földgázra 
az energiafogyasztás általános 
adóztatására vonatkozóan alkalmazott 
adókedvezmények, vagy ezen 
energiatermékekre alkalmazott 
adómentességek már nem 
megalapozottak, különös tekintettel arra, 
hogy növelni kell a megújuló 
energiaforrások piaci részesedését, így 
középtávon meg kell szüntetni ezeket.

törölve

Or. en

Módosítás 81
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A motorhajtóanyagként használt 
cseppfolyósított gázra (LPG) és földgázra
az energiafogyasztás általános adóztatására 
vonatkozóan alkalmazott 
adókedvezmények, vagy ezen 
energiatermékekre alkalmazott 
adómentességek már nem megalapozottak, 
különös tekintettel arra, hogy növelni kell a 
megújuló energiaforrások piaci 
részesedését, így középtávon meg kell 
szüntetni ezeket.

(18) A motorhajtóanyagként használt 
cseppfolyósított gázra (LPG) az 
energiafogyasztás általános adóztatására 
alkalmazott adókedvezmények vagy az 
ezen energiatermékre alkalmazott 
adómentességek már nem megalapozottak, 
különös tekintettel arra, hogy növelni kell a 
megújuló energiaforrások piaci 
részesedését, így középtávon meg kell 
szüntetni ezeket. Az üzemanyagként 
használt földgáz és biometán esetében az 
energiafogyasztás általános 
adóztatásának alacsonyabb 
minimumszintjei formájában alkalmazott 
adókedvezményeket vagy ezen 
energiatermék adómentessé tételének 
lehetőségét csak az ezen irányelv a közúti 
szállításban alkalmazott földgázra 
vonatkozó adózási szintek tekintetében 
történő végrehajtásának legkésőbb 2023-
ig elvégzett értékelését követően kell 
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megszüntetni. Ennek az értékelésnek 
többek közt meg kell vizsgálnia a földgáz 
és a biometán rendelkezésre állása terén 
elért előrelépést, az újratöltő állomások 
Unión belüli hálózatának növekedését, a 
földgázüzemű járművek Unión belüli 
piaci részesedését, a közlekedési célú 
biometánnal kapcsolatos innováció és 
technológiai fejlesztés helyzetét, valamint 
a minimum adómérték valódi értékét.

Or. en

Indokolás

A biometán fejlesztése összefügg a földgázüzemű járművek fejlesztésével és egy olyan, 
kedvező adópolitika kialakításával, amely lehetővé teszi a metánújratöltő infrastruktúra 
fejlesztését. A metán, amely az olajból nyert üzemanyagok rendelkezésünkre álló 
alternatívája, használata során igen alacsony a NMHC-, PM- és NOx-kibocsátás, ezáltal javul 
a városi levegő minősége. A metán használata továbbá csökkenti a zajszintet, és általa 
kevesebb CO2 keletkezik. A „felülvizsgálati záradék” a megfelelő jogalkotási eszköz annak 
megállapítására, hogy továbbra is kedvező adókulcsot kell-e alkalmazni az alternatív 
üzemanyagokra.

Módosítás 82
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A motorhajtóanyagként használt 
cseppfolyósított gázra (LPG) és földgázra 
az energiafogyasztás általános adóztatására 
vonatkozóan alkalmazott 
adókedvezmények, vagy ezen 
energiatermékekre alkalmazott 
adómentességek már nem megalapozottak, 
különös tekintettel arra, hogy növelni kell 
a megújuló energiaforrások piaci 
részesedését, így középtávon meg kell 
szüntetni ezeket.

(18) A motorhajtóanyagként használt 
cseppfolyósított gázra (LPG) és földgázra 
az energiafogyasztás általános adóztatására 
vonatkozóan alkalmazott 
adókedvezmények vagy ezen 
energiatermékekre alkalmazott 
adómentességek hosszú távon nem 
megalapozottak, így meg kell szüntetni 
ezeket. Mivel azonban ezek az 
üzemanyagok kevésbé károsak a 
környezetre, mint a többi fosszilis 
üzemanyag, és mivel forgalmazási 



AM\883480HU.doc 51/148 PE475.931v01-00

HU

infrastruktúrájuk jótékony hatással lehet 
a megújuló alternatívák bevezetésére, a 
kedvezményeket fokozatosan kell 
megszüntetni.

Or. en

Indokolás

Bár a cseppfolyósított gáz és a földgáz nem jelentenek fenntartható energetikai megoldást, 
középtávon megfelelő elemei az energiaszerkezetnek. Egyrészt más fosszilis üzemanyagokhoz 
képest alacsonyabb a CO2- és NOx-kibocsátásuk, másrészt infrastruktúrájuk – különös 
tekintettel a földgázra – megkönnyítheti a fenntartható alternatívák bevezetését. Ezért 2028-ig 
– de csak amíg az alacsony piaci részesedés fennáll – engedélyezni kell a legfeljebb 50%-os 
adócsökkentést.

Módosítás 83
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A motorhajtóanyagként használt 
cseppfolyósított gázra (LPG) és földgázra
az energiafogyasztás általános adóztatására 
vonatkozóan alkalmazott 
adókedvezmények, vagy ezen 
energiatermékekre alkalmazott 
adómentességek már nem megalapozottak, 
különös tekintettel arra, hogy növelni kell a 
megújuló energiaforrások piaci 
részesedését, így középtávon meg kell 
szüntetni ezeket.

(18) A motorhajtóanyagként használt 
cseppfolyósított gázra (LPG) és földgázra 
az energiafogyasztás általános adóztatására 
vonatkozóan alkalmazott 
adókedvezmények, vagy ezen 
energiatermékekre alkalmazott 
adómentességek már nem megalapozottak, 
különös tekintettel arra, hogy növelni kell a 
megújuló energiaforrások piaci 
részesedését, így fokozatosan meg kell 
szüntetni ezeket.

Or. en

Módosítás 84
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Az irányelv célja, hogy az átfogó 
célok elérését összehangolja az Unió 
energiával és éghajlatváltozással 
kapcsolatos politikáival. A légi 
közlekedésnek a 2008/101/EK irányelv 
révén az uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszerbe való felvétele azt a törekvést 
tükrözi, hogy csökkenjen az ágazat által
kibocsátott üvegházhatású gázok 
mennyisége. Amennyiben 2011. december 
31-ig nem születik olyan nemzetközi 
megállapodás, amely 
kibocsátáscsökkentési célszámai 
tekintetében a nemzetközi tengeri 
kibocsátásokra is kiterjed, a Bizottság 
kötelezettséget vállal arra, hogy 
intézkedéseket javasol az ilyen 
kibocsátásoknak az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésével 
kapcsolatos uniós 
kötelezettségvállalásokba történő 
belefoglalására. A légi és tengeri 
tevékenységekhez felhasznált 
energiatermékeknek az egyéb,
közlekedésben használt 
energiatermékekhez hasonló, tagállamok 
általi megadóztatására vonatkozó 
lehetőség alapvető fontosságú az egyenlő 
versenyfeltételek megteremtése, az Unió 
energiafüggetlensége, valamint az 
energiahatékonyság fokozásának 
ösztönzése érdekében.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak biztosítani kell a lehetőséget a légi és vízi közlekedéshez használt 
energiatermékek adóztatásához.

Módosítás 85
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel
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Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Az irányelv célja, hogy 
hozzájáruljon az Unió energiával és 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
politikáiban szereplő átfogó célok 
eléréséhez. A légi közlekedés felvétele a 
2008/101/EK irányelv révén az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszerbe azt a 
törekvést tükrözi, hogy csökkenjen az 
ágazat által kibocsátott üvegházhatású 
gázok mennyisége. Amennyiben 2011. 
december 31-ig nem születik olyan 
nemzetközi megállapodás, amely a 
nemzetközi tengeri kibocsátásokra is 
kiterjed, valamint nagyra törő 
kibocsátáscsökkentési célokat fogalmaz 
meg, a Bizottság javaslatot tesz az ilyen 
kibocsátásoknak az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésével 
kapcsolatosan tett uniós 
kötelezettségvállalásokba történő 
integrálására. A légi és tengeri 
tevékenységekhez felhasznált 
energiatermékek más energiatermékekhez 
hasonló megadóztatása alapvető 
fontosságú az Unió energiafüggetlensége, 
valamint az energiahatékonyság 
ösztönzése szempontjából. Lépéseket kell 
tenni annak biztosítása érdekében, hogy 
az adóztatási intézkedések alkalmazását 
ne a fogyasztókkal fizettessék ki, azaz ne 
hárítsák át rájuk a költségeket.

Or. en

Indokolás

Nem indokolt megtiltani a tagállamoknak, hogy adóügyi intézkedéseket hozzanak a légi és 
tengeri tevékenységekhez felhasznált energiatermékekre vonatkozóan. Amennyiben nem 
alkalmazhatnak adóügyi intézkedéseket a légi és tengeri közlekedésben felhasznált 
energiatermékekre vonatkozóan, a tagállamok nem tudnak költséghatékony módon eleget 
tenni az EU energiapolitikájához és éghajlat-változási politikájához kapcsolódóan vállalt 
kötelezettségeiknek.
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Módosítás 86
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A 2003/96/EK irányelv alapján a 
tagállamoknak mentesíteniük kell az 
adózás alól a Közösség felségvizein belüli 
hajózás céljaira felhasznált üzemanyagot, 
valamint a vízi járművek fedélzetén 
előállított villamos energiát, ideértve a 
kikötőben való horgonyzáskor előállított 
energiát is. A tagállamok kiterjeszthetik 
ezt a kedvező adóelbánást a belvízi 
hajóutakra is. Egyes kikötőkben a 
partmenti villamos energia használatával 
tisztább alternatíva is rendelkezésre áll, 
amely azonban adóköteles. E technológia 
fejlesztésének és alkalmazásának első 
ösztönzéseként – e tárgykör átfogóbb 
szabályozásának elfogadásáig – a 
tagállamoknak mentesíteniük kell a 
kikötőben horgonyzó hajók 
villamosenergia-felhasználását az 
energiaadóztatás alól. Ennek a 
mentességnek elég hosszú időre kell 
szólnia ahhoz, hogy a kikötők üzemeltetőit 
ne tartsa vissza attól, hogy elvégezzék a 
szükséges beruházásokat, de időbeli 
hatályát mégis korlátozni kell oly módon, 
hogy a mentesség teljes vagy részleges 
fenntartása egy megfelelő időben hozott új 
határozat függvénye legyen.

(19) A 2003/96/EK irányelv alapján a 
tagállamoknak mentesíteniük kell az 
adózás alól a nem kedvtelési célú légi és 
tengeri közlekedéshez használt
üzemanyagot. Ez a kötelezettség nem 
egyeztethető össze az Unió átfogó 
környezetvédelmi célkitűzéseivel, a 
szubszidiaritás elvével vagy azzal a 
célkitűzéssel, hogy az energiaadóztatás 
területén egyenlő versenyfeltételek 
valósuljanak meg. Ezért törölni kell. 
Ugyanakkor e két területen lehetőséget 
kell biztosítani a tagállamok számára, 
hogy az energiafogyasztás általános 
adóztatása és a CO2-kibocsátáshoz
kapcsolódó adóztatás tekintetében 
adókedvezményt vagy teljes mentességet 
alkalmazzanak. Következésképpen a két-
és többoldalú nemzetközi egyezmények és 
annak tiszteletben tartása mellett, hogy a 
légi közlekedési ágazat be fog kerülni az 
uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerbe, 
a tengeri szállítási ágazat pedig 
bekerülhet, a tagállamok számára 
biztosítani kell, hogy a légi és a tengeri 
közlekedést illetően teljes mértékben 
szabadon tervezhessék meg energiaadó-
szerkezetüket úgy, ahogy azt megfelelőnek 
találják. Ezt az adóelbánást a belvízi 
hajóutakra is alkalmazni kell. Egyes 
kikötőkben a partmenti villamos energia 
használatával a tiszta energia alternatívája
is rendelkezésre áll, amely azonban 
adóköteles. E technológia fejlesztésének és 
alkalmazásának első ösztönzéseként – e 
tárgykör átfogóbb szabályozásának 
elfogadásáig – a tagállamoknak 
mentesíteniük kell a kikötőben horgonyzó 
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hajók villamosenergia-felhasználását az 
energiaadóztatás alól. Ennek a 
mentességnek elég hosszú időre kell 
szólnia ahhoz, hogy a kikötők üzemeltetőit 
ne tartsa vissza attól, hogy elvégezzék a 
szükséges beruházásokat, de időbeli 
hatályát mégis korlátozni kell oly módon, 
hogy a mentesség teljes vagy részleges 
fenntartása egy megfelelő időben hozott új 
határozat függvénye legyen.

Or. en

Indokolás

Ésszerű lenne a légi és tengeri közlekedést érintő kötelező adómentességek választható 
mentességekké alakítása. Mivel a jelenlegi tilalmakat nem indokolják nemzetközi 
jogszabályok, szükségtelenül korlátozzák a vonatkozó nemzeti szintű politikai mozgásteret. A 
mentességek választhatóvá tétele lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy 
költséghatékonyabb módon teljesítsék az uniós éghajlatvédelmi és energiaügyi 
kötelezettségvállalásaikat.

Módosítás 87
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A 2003/96/EK irányelv alapján a 
tagállamoknak mentesíteniük kell az 
adózás alól a Közösség felségvizein belüli 
hajózás céljaira felhasznált üzemanyagot, 
valamint a vízi járművek fedélzetén 
előállított villamos energiát, ideértve a 
kikötőben való horgonyzáskor előállított 
energiát is. A tagállamok kiterjeszthetik ezt 
a kedvező adóelbánást a belvízi hajóutakra 
is. E technológia fejlesztésének és 
alkalmazásának első ösztönzéseként – e 
tárgykör átfogóbb szabályozásának 
elfogadásáig – a tagállamoknak 
mentesíteniük kell a kikötőben horgonyzó 
hajók villamosenergia-felhasználását az 
energiaadóztatás alól. Ennek a 

(19) A 2003/96/EK irányelv alapján a 
tagállamoknak mentesíteniük kell az 
adózás alól a Közösség felségvizein belüli 
hajózás céljaira felhasznált üzemanyagot, 
valamint a vízi járművek fedélzetén 
előállított villamos energiát, ideértve a 
kikötőben való horgonyzáskor előállított 
energiát is. A tagállamok kiterjeszthetik ezt 
a kedvező adóelbánást a belvízi hajóutakra 
is. E technológia fejlesztésének és 
alkalmazásának első ösztönzéseként – e 
tárgykör átfogóbb szabályozásának 
elfogadásáig – a tagállamoknak 
mentesíteniük kell a kikötőben horgonyzó 
hajók villamosenergia-felhasználását az 
energiaadóztatás alól. Ennek a 
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mentességnek elég hosszú időre kell 
szólnia ahhoz, hogy a kikötők üzemeltetőit 
ne tartsa vissza attól, hogy elvégezzék a 
szükséges beruházásokat, de időbeli 
hatályát mégis korlátozni kell oly módon, 
hogy a mentesség teljes vagy részleges 
fenntartása egy megfelelő időben hozott új 
határozat függvénye legyen.

mentességnek ki kell terjednie a tengeri 
vagy belvízi kikötőkre, és elég hosszú időre 
kell szólnia ahhoz, hogy a kikötők 
üzemeltetőit ne tartsa vissza attól, hogy 
elvégezzék a szükséges beruházásokat, de 
időbeli hatályát mégis korlátozni kell oly 
módon, hogy a mentesség teljes vagy 
részleges fenntartása egy megfelelő időben 
hozott új határozat függvénye legyen.

Or. nl

Módosítás 88
Ivo Strejček

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.

Or. en

Módosítás 89
Olle Ludvigsson
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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. 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. Az 
energiahatékonyság növekedését 
egyértelműen meg kell határozni, és a 
nemzeti hatóságoknak szorosan nyomon 
kell követni. A CO2-kibocsátáshoz 
kapcsolódó adóztatást illetően az érintett 
ágazatok adóügyi megítélését össze kell 
hangolni az ipari ágazatokra vonatkozó 
szabályokkal.

Or. en

Indokolás

Az energiahatékonyság tekintetében való előrelépést biztosító eljárást a tényleges eredmények 
eléréséhez szigorúan és alaposan végre kell hajtani. Adókedvezmények csak igazolt 
hatékonyságjavulás esetén adhatók. E tekintetben egyértelmű és szilárd nemzeti 
keretrendszerekre van szükség.

Módosítás 90
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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(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. 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 választható 
adóztatást illetően az érintett ágazatok 
adóügyi megítélését össze kell hangolni az 
ipari ágazatokra vonatkozó szabályokkal.

Or. en

Módosítás 91
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az irányelv által bevezetett általános 
szabályok figyelembe veszik a 2009/28/EK 
irányelv 17. cikkében meghatározott
fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő 
biomassza-üzemanyagok vagy 
biomasszából előállított üzemanyagok 
sajátosságait mind a CO2-mérleghez való 
hozzájárulásuk, mind a mennyiségi 
egységre jutó – néhány versenytárs 
fosszilis üzemanyaggal való 
összehasonlításban – alacsonyabb 
energiatartalmuk tekintetében. 
Következésképp a 2003/96/EK irányelvnek 

(21) Az irányelv által bevezetett általános 
szabályok figyelembe veszik a 
fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő 
biomassza-üzemanyagok vagy 
biomasszából előállított üzemanyagok 
sajátosságait mind a CO2-mérleghez való 
hozzájárulásuk, mind a mennyiségi 
egységre jutó – néhány versenytárs 
fosszilis üzemanyaggal való 
összehasonlításban – alacsonyabb 
energiatartalmuk tekintetében. A 
2009/28/EK irányelv (2) cikkének h) és i) 
pontjában meghatározott 
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az ezen üzemanyagok számára 
adókedvezményeket és adómentességeket 
engedélyező rendelkezéseit középtávon 
meg kell szüntetni. Az átmeneti időszakra 
vonatkozóan biztosítani kell, hogy e 
rendelkezések alkalmazása az ezen 
irányelv által bevezetett általános 
szabályokkal összehangoltan történjen. 
Ennek megfelelően csak a 2009/28/EK 
irányelv 2. cikkének h) és i) pontjában 
meghatározott és az említett irányelv 
17. cikkében meghatározott 
fenntarthatósági kritériumoknak
megfelelő bioüzemanyagok és folyékony 
bio-energiahordozók részesülhetnek 
addicionális adókedvezményekben a 
tagállamok részéről.

bioüzemanyagokra és folyékony bio-
energiahordozókra vonatkozó 
fenntarthatósági kritériumokat az említett 
irányelv 17. cikke rögzíti, a biomasszából 
előállított többi termékre vonatkozó 
fenntarthatósági kritériumokat pedig a 
Bizottság javaslatát követően állapítják 
meg. Következésképp a 2003/96/EK 
irányelvnek az ezen üzemanyagok számára 
adókedvezményeket és adómentességeket 
engedélyező rendelkezéseit középtávon 
meg kell szüntetni. Az átmeneti időszakra 
vonatkozóan biztosítani kell, hogy e 
rendelkezések alkalmazása az ezen 
irányelv által bevezetett általános 
szabályokkal összehangoltan történjen. 
Ennek megfelelően a bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók csak akkor
részesülhetnek addicionális 
adókedvezményekben a tagállamok 
részéről, ha megfelelnek az általuk 
meghatározott fenntarthatósági 
kritériumoknak. A biomasszából 
előállított többi termék csa akkor 
részesülhet addicionális 
adókedvezményekben, ha amint a 
bizottsági javaslatot követően elfogadják a 
rájuk vonatkozó fenntarthatósági 
kritériumokat, ezen új kritériumoknak 
megfelelnek.

Or. en

Indokolás

A fenntarthatósági kritériumok nem csupán a bioüzemanyagok és a folyékony bio-
energiaforrások, hanem a szilárd biomassza alapú üzemanyagok esetében is alkalmazandók.
Nem lenne ésszerű, ha a Bizottság javaslatának megfelelően következetesen kedvezményekben 
részesülnének a nem fenntartható szilárd biomasszából készülő üzemanyagok Mivel a 
fenntarthatóság logikája némileg eltér a szilárd biomassza, illetve a 
bioüzemanyagok/folyékony bio-energiahordozók esetében, külön kritériumokat kell 
meghatározni a szilárd biomassza esetében, majd ezeket ezen irányelv keretében működtetni 
kell.

Módosítás 92
Philippe De Backer
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az irányelv által bevezetett általános 
szabályok figyelembe veszik a 2009/28/EK 
irányelv 17. cikkében meghatározott 
fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő 
biomassza-üzemanyagok vagy 
biomasszából előállított üzemanyagok
sajátosságait mind a CO2-mérleghez való 
hozzájárulásuk, mind a mennyiségi 
egységre jutó – néhány versenytárs 
fosszilis üzemanyaggal való 
összehasonlításban – alacsonyabb 
energiatartalmuk tekintetében. Az átmeneti 
időszakra vonatkozóan biztosítani kell, 
hogy e rendelkezések alkalmazása az ezen 
irányelv által bevezetett általános 
szabályokkal összehangoltan történjen. 
Ennek megfelelően csak a 2009/28/EK 
irányelv 2. cikkének h) és i) pontjában 
meghatározott és az említett irányelv 
17. cikkében meghatározott 
fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók részesülhetnek 
addicionális adókedvezményekben a 
tagállamok részéről.

(21) Az irányelv által bevezetett általános 
szabályok figyelembe veszik a 2009/28/EK 
irányelv 17. cikkében meghatározott 
fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő 
biomassza-üzemanyagok vagy 
biomasszából előállított üzemanyagok 
sajátosságait mind a CO2-mérleghez való 
hozzájárulásuk, mind a mennyiségi 
egységre jutó – néhány versenytárs 
fosszilis üzemanyaggal való 
összehasonlításban – alacsonyabb 
energiatartalmuk tekintetében. Az átmeneti 
időszakra vonatkozóan biztosítani kell, 
hogy e rendelkezések alkalmazása az ezen 
irányelv által bevezetett általános 
szabályokkal összehangoltan történjen. 
Ennek megfelelően csak a 2009/28/EK 
irányelv 2. cikkének h) és i) pontjában 
meghatározott és az említett irányelv 
17. cikkében meghatározott 
fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók részesülhetnek 
addicionális adókedvezményekben a 
tagállamok részéről. A 2009/28/EK 
irányelv 17. cikkében foglaltakkal 
összhangban ez annyi jelent, hogy csak 
2016 végéig maradhatnak hatályban az 
olyan bioüzemanyagokra és folyékony 
bio-energiahordozókra érvényes 
adókedvezmények, amelyek az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátása 
tekintetében legalább 35%-os 
megtakarítást eredményeznek. 2017-től az 
arányt fel kell emelni 50%-ra, 2018-tól 
pedig 60%-ra.

Or. nl
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Módosítás 93
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
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(21) Az irányelv által bevezetett általános 
szabályok figyelembe veszik a 2009/28/EK 
irányelv 17. cikkében meghatározott 
fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő 
biomassza-üzemanyagok vagy 
biomasszából előállított üzemanyagok 
sajátosságait mind a CO2-mérleghez való 
hozzájárulásuk, mind a mennyiségi 
egységre jutó – néhány versenytárs 
fosszilis üzemanyaggal való 
összehasonlításban – alacsonyabb 
energiatartalmuk tekintetében. 
Következésképp a 2003/96/EK irányelvnek 
az ezen üzemanyagok számára 
adókedvezményeket és adómentességeket 
engedélyező rendelkezéseit középtávon 
meg kell szüntetni. Az átmeneti időszakra 
vonatkozóan biztosítani kell, hogy e 
rendelkezések alkalmazása az ezen 
irányelv által bevezetett általános 
szabályokkal összehangoltan történjen. 
Ennek megfelelően csak a 2009/28/EK 
irányelv 2. cikkének h) és i) pontjában 
meghatározott és az említett irányelv 
17. cikkében meghatározott 
fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók részesülhetnek 
addicionális adókedvezményekben a 
tagállamok részéről.

(21) Az irányelv által bevezetett általános 
szabályok figyelembe veszik a 2009/28/EK 
irányelv 17. cikkében meghatározott 
fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő 
biomassza-üzemanyagok vagy 
biomasszából előállított üzemanyagok 
sajátosságait mind a CO2-mérleghez való 
hozzájárulásuk, mind a folyékony bio-
energiaforrások mennyiségi egységére
jutó – néhány versenytárs fosszilis 
üzemanyaggal való összehasonlításban –
alacsonyabb energiatartalom tekintetében. 
Következésképp a 2003/96/EK irányelvnek 
az ezen üzemanyagok számára 
adókedvezményeket és adómentességeket 
engedélyező rendelkezéseit középtávon 
meg kell szüntetni. Az átmeneti időszakra 
vonatkozóan biztosítani kell, hogy a
rendelkezések alkalmazása az ezen 
irányelv által bevezetett általános 
szabályokkal összehangoltan történjen. 
Ennek megfelelően csak a 2009/28/EK 
irányelv 2. cikkének h) és i) pontjában 
meghatározott és az említett irányelv 
17. cikkében meghatározott 
fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók részesülhetnek 
addicionális adókedvezményekben a 
tagállamok részéről. A biometán esetében 
a mennyiségi egységre jutó 
energiatartalom azonos a földgázéval. 
Tekintettel arra, hogy a földgázhálózatba 
bejuttatott biometán hozzájárul a 
megújuló energiaforrások arányának 
növeléséhez, a biometán a CO2 és az 
energiatartalom tekintetében adómentes 
lesz, feltéve, hogy előállítása megfelel a 
fenntarthatósági kritériumoknak.



PE475.931v01-00 62/148 AM\883480HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

A biometán fontos eleme annak a kötelezően megvalósítandó célnak, hogy 2020-ra a 
szállításban a bioüzemanyagok aránya elérje a 10%-ot. A földgázt és a biometánt megegyező 
molekuláris összetételük következtében korlátozás nélküli arányban lehet keverni. Ezek 
jelentik az olajból nyert üzemanyagok egyetlen alacsonyabb kibocsátású, rendelkezésre álló 
alternatíváját. Ezért a biometánt a CO2 és az energiával kapcsolatos adóteher tekintetében 
adómentessé kell tenni.

Módosítás 94
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az üzleti felhasználású tüzelő-, 
fűtőanyagokra vonatkozó átfogóbb 
harmonizáció hiányában a területre előírt 
minimummérték feletti adómértéket 
alkalmazó tagállamok számára továbbra is 
biztosítani kell bizonyos kedvezmények 
nyújtásának lehetőségét. Tekintve, hogy a 
két elem eltérő célokat szolgál, az 
alkalmazandó feltételeknek különbséget 
kell tenniük az energiafogyasztás 
általános adóztatása és a CO2-
kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás 
között. Egyértelművé kell tenni továbbá, 
hogy a 2003/96/EK irányelv 17. cikkében a 
forgalomképes kibocsátási engedélyek 
rendszereire való hivatkozás nem terjed ki 
a 2003/87/EK irányelv szerinti rendszerre.

(22) Az üzleti felhasználású tüzelő-, 
fűtőanyagokra vonatkozó átfogóbb 
harmonizáció hiányában a területre előírt 
minimummérték feletti adómértéket 
alkalmazó tagállamok számára továbbra is 
biztosítani kell bizonyos kedvezmények 
nyújtásának lehetőségét. Egyértelművé kell 
tenni továbbá, hogy a 2003/96/EK irányelv 
17. cikkében a forgalomképes kibocsátási 
engedélyek rendszereire való hivatkozás 
nem terjed ki a 2003/87/EK irányelv 
szerinti rendszerre.

Or. en

Módosítás 95
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
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(25) Az energiatermékeknek a 2003/96/EK 
irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében és 
20. cikkének (1) bekezdésében szereplő 
listáját ki kell egészíteni bizonyos 
bioüzemanyagokkal, hogy biztosítva 
legyen e bioüzemanyagok egységes és 
összehangolt kezelése, a 2003/96/EK 
irányelv 2. cikkének (5) bekezdésében 
pedig hivatkozni kell a Kombinált 
Nómenklatúra jelenleg alkalmazandó 
változatára. Tekintettel az adócsalás, az
adókikerülés és a visszaélések 
kockázatára, a 3811 KN-kód alá tartozó 
termékeket a 2008/118/EK irányelv 
ellenőrzésre és szállításra vonatkozó 
rendelkezéseinek hatálya alá kell vonni.

(25) Az energiatermékeknek a 2003/96/EK 
irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében és 
20. cikkének (1) bekezdésében szereplő 
listáját ki kell egészíteni bizonyos 
bioüzemanyagokkal, hogy biztosítva 
legyen e bioüzemanyagok egységes és 
összehangolt kezelése, a 2003/96/EK 
irányelv 2. cikkének (5) bekezdésében 
pedig hivatkozni kell a Kombinált 
Nómenklatúra jelenleg alkalmazandó 
változatára. Tekintettel az adókikerülés, az
adócsalás és a visszaélések kockázatára, a 
3811 KN-kód alá tartozó termékeket a 
2008/118/EK irányelv ellenőrzésre és 
szállításra vonatkozó rendelkezéseinek 
hatálya alá kell vonni.

Or. en

Módosítás 96
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A kereskedelmi célú közúti 
közlekedésben tapasztalt 
„benzinturizmus” és a tartályok 
kereskedelmi légi közlekedésben jellemző 
állandó teljes feltöltésének az adófizetés 
elkerülését elősegítő jelensége torzítja a 
belső piacot, és indokolatlanul 
hátrányossá teszi az egyes tagállamok 
számára a többi államban alkalmazottnál 
magasabb adómérték alkalmazását. E 
problémák kezelésének egyik módja a 
megfelelő szállítási üzemanyagok adott 
országban vásárolt mennyiségére kivetett 
adók jelenlegi rendszere helyett egy olyan 
rendszerre való teljes vagy részleges 
átállás, amely ezeket az üzemanyagokat az 
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egyes tagállamok területén ténylegesen 
felhasznált mennyiség alapján adóztatja. 
Ezen alternatív megoldás alaposabb 
vizsgálatához a Bizottságnak jelentést kell 
benyújtania az ilyen átállás 
megvalósíthatóságáról és várható 
hatásáról.

Or. en

Indokolás

Az észak-amerikai IFTA-modell azt mutatja, hogy ezek a problémák ésszerűen megoldhatók 
azáltal, ha az adott igazgatási területen (tagállamban) felhasznált – és nem az eladott –
üzemanyagot adóztatják meg. Ésszerű lenne ezért megbízni a Bizottságot azzal, hogy 
alaposan vizsgálja meg, hogy a fenti modell valamilyen formában használható alap lenne-e 
egy hasonló uniós rendszerhez.

Módosítás 97
Bernd Lange

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 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 irányelvben 
többek között a légi és tengeri 
közlekedésben felhasznált üzemanyag 
vonatkozásában megállapított 
adómentességek és adókedvezmények 
indokoltságát. A Bizottságnak emellett 
jelentésében meg kell vizsgálnia az 
európai autóipar tiszta, energiahatékony 
hagyományos belső égésű motorokkal 
kapcsolatos iparpolitikai prioritásaira és 
az EU autóiparral kapcsolatos CO2-
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csökkentési célkitűzéseire gyakorolt hatást 
is. A kibocsátásáthelyezés kockázatának 
vélhetően jelentős mértékben kitett 
ágazatok és alágazatok listáját 
rendszeresen felül kell vizsgálni, különösen 
az újonnan rendelkezésre álló adatok 
fényében, és megvizsgálva a nemzeti 
végrehajási feltételeket, hogy meg 
lehessen győződni arról, hogy minden 
fogyasztó számára világosak, 
egyértelműek és átláthatók.. Továbbá a 
Bizottságnak 2016. január 1-jéig újabb 
javaslatot kell előterjesztenie a gépjármű-
vásárlási és gépjármű-regisztrációs adók, 
valamint az éves gépjárműadó 
harmonizálására és oly módon történő 
átalakítására vonatkozóan, hogy ezek az 
adók kizárólag a gépjárművek CO2-
kibocsátásán alapuljanak.

Or. de

Módosítás 98
Ivo Strejček

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 

(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 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 
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rendszeresen felül kell vizsgálni, különösen 
az újonnan rendelkezésre álló adatok 
fényében.

fényében.

Or. en

Módosítás 99
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

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 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 megállapított adómentességek 
és adókedvezmények indokoltságát. E 
jelentésnek tartalmaznia kell a jelenlegi 
kétoldalú légi közlekedési 
megállapodásokban szereplő adóügyi 
rendelkezések áttekintését. A
kibocsátásáthelyezés kockázatának 
vélhetően jelentős mértékben kitett 
ágazatok és alágazatok listáját 
rendszeresen felül kell vizsgálni, különösen 
az újonnan rendelkezésre álló adatok 
fényében.

Or. en

Indokolás

Azzal, hogy a Bizottság azt javasolja, hogy készüljön jelentés a légi és tengeri közlekedésben 
használt üzemanyagra vonatkozó adómentességek indokairól, közvetve elismeri, hogy a 
kérdéskör problematikus, ám elhalasztja a probléma megoldását. Erre azonban fontos lenne 
most megoldást találni, ha az EU meg akarja őrizni hitelességét a fenntartható uniós 
közlekedési rendszer célkitűzésével kapcsolatosan. Az árak helyes kialakítása alapvető 
előfeltétele a célkitűzés megvalósításának.
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Módosítás 100
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 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 össze kell 
állítani és rendszeresen felül kell 
vizsgálni, különösen az újonnan 
rendelkezésre álló adatok fényében.

Or. en

Indokolás

A kibocsátásáthelyezés által érintett ágazatok és létesítmények korlátozott száma valójában 
nem indokol külön jogszabályt; leltárt azonban készíteni kell róluk. A tagállamok aztán 
minden esetben állami támogatás révén kompenzálhatnák az energiaadó miatti 
kibocsátásáthelyezés bizonyított kockázatát az energiaigényes iparágak vonatkozásában.

Módosítás 101
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
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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, a CO2-
kibocsátástól eltérő káros, vagy 
esetlegesen káros kibocsátások 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.

Or. en

Indokolás

Tekintettel az e területen zajló gyors műszaki és szakpolitikai fejlődésre, a Bizottságnak az 
ötévesnél gyakoribb időszakonként kell jelentést tennie annak érdekében, hogy ez az irányelv 
folyamatosan naprakész legyen. A jelentéseket az Európai Parlamentnek is be kell nyújtani.
Az irányelv tökéletesítése során különös figyelemmel kell lenni a szén-dioxidtól eltérő, például 
NOx-kibocsátások problémájára. A tüzelő-, fűtőanyagok és üzemanyagok használatának 
tágabb értelemben vett környezeti hatásával foglalkozni kell.

Módosítás 102
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az irányelv végrehajtásáról a (28) Az irányelv végrehajtásáról a 
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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.

Bizottságnak ötévente, és első alkalommal 
2015 végéig jelentést kell készítenie a 
Tanács számára, amelyben többek között 
meg kell vizsgálnia a CO2-kibocsátáshoz 
kapcsolódó választható 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.

Or. en

Módosítás 103
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Mivel az elfogadandó intézkedések 
céljait, nevezetesen a belső piac megfelelő 
működését az energiapolitika és a 
környezetvédelem új követelményei által 
megszabott keretek között, a tagállamok 
nem tudják kielégítően megvalósítani, és 
ezért azok közösségi szinten jobban 
megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket 
hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvével összhangban. Az 
említett cikkben foglalt arányosság 
elvének megfelelően ez az irányelv nem 
lépi túl az ezen célok eléréséhez szükséges 
mértéket.

törölve

Or. en
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Módosítás 104
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) A Bizottságnak 2012. december 31. 
előtt javaslatot kell benyújtania az 
irányelvnek a villamos energia 
termeléséhez használt nukleáris 
fűtőelemekre vonatkozó minimális 
adókulccsal való kiegészítése és a 
nukleáris fűtőelemeknek az ezen 
irányelvben megállapított 
energiatermékek körébe való felvétele 
céljából. Ez nem érinti a fokozatos 
megszüntetésre vonatkozóan a 
tagállamokban már elfogadott terveket.

Or. en

Indokolás

Az irányelv felülvizsgálata nem terjed ki a nukleáris üzemanyagok kérdésére. A nukleáris 
energia használatához kötődő külső hatások, az esetleges nukleáris balesetekkel járó 
potenciális kockázatok, valamint a különböző energiaforrások közötti egyenlő 
versenyfeltételek megteremtésének követelménye azonban egyaránt indokolja az irányelvnek a 
nukleáris fűtőelemekre vonatkozó minimális adókulccsal való kiegészítését. Az említett 
minimum adómértéknek meg kell felelnie azoknak a pénzügyi előnyöknek, amelyeket a 
nukleáris energia az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer eredményeként megemelkedett 
villamosenergia-árak miatt élvez.

Módosítás 105
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
31 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31b) A Bizottságnak legkésőbb hat 
hónappal ezen irányelv elfogadása után 
jelentést kell tennie az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak arról, hogy 
melyek az előfeltételei annak, hogy a 
tagállamok egy része vagy valamennyi 
tagállam átálljon egy olyan rendszerre, 
amelyben a ténylegesen felhasznált 
üzemanyagot adóztatnák meg a vételezett 
üzemanyag helyett, ahogy jelenleg 
történik. A jelentést adott esetben az uniós 
jogszabályok módosítására irányuló 
javaslatoknak kell kiegészíteniük, és 
átfogó értékelést kell tartalmazniuk az 
adóügyi szubszidiaritásra, a kibocsátott 
üvegházhatású gázok mennyiségére, az 
energiafüggetlenségre és a gazdasági 
növekedésre gyakorolt hatásokat illetően.

Or. en

Indokolás

A benzinturizmus problémájának megoldása érdekében legfőbb ideje tanulmányozni a 
felhasznált üzemanyag megadóztatásának lehetőségét az észak-amerikai IFTA-modellel 
összhangban.

Módosítás 106
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A 2003/96/EK irányelvet ezért ennek 
megfelelően módosítani kell,

(32) A 2003/96/EK irányelvet ezért adott 
esetben 2015 után módosítani kell, 
tekintetbe véve a Bizottság első értékelési 
jelentését, amelynek tükröznie kell a 
tagállamok megfelelően indokolt 
szükségleteit az energiatermékek és a 
villamos áram adóztatása terén.
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Or. en

Módosítás 107
Olle Ludvigsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok ezen irányelvvel 
összhangban adót állapítanak meg az 
energiatermékekre és a villamos 
energiára.

1. Ez az irányelv közös uniós keretet hoz 
létre az energiatermékek és a villamos 
energia megadóztatására. Olyan kötelező 
szabályokat fektet le, amelyeket a 
tagállamoknak a nemzeti adók e 
területeken való kivetésekor figyelembe 
kell venniük. Kiterjed a megfelelő 
üzemanyagok meghatározására és 
referencia struktúrájára, a minimum 
adómértékekre, az arra vonatkozó elvekre, 
hogy az adómértékeknek hogyan kell 
egymáshoz kölcsönösen kapcsolódniuk 
vagy módosulniuk, az 
energiaadóztatásnak az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszerrel való 
összehangolására szolgáló rendszerre, a 
fokozatos kivonással és a mentességgel 
kapcsolatos számos intézkedésre, továbbá 
az e területre vonatkozó jogszabályok 
továbbfejlesztésének módjával kapcsolatos 
rendelkezésekre.

Or. en

Indokolás

A részletesebb első bekezdés, amely vázolja az irányelv célját és tartalmát, az egész 
jogalkotási szöveget olvashatóbbá és könnyebben érthetővé teszi.

Módosítás 108
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
2003/96/EK irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok különbséget tesznek a 
CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás 
és az energiafogyasztás általános 
adóztatása között.

2. A tagállamok különbséget tehetnek az
adóztatás két különböző alkotóeleme, 
nevezetesen az energiafogyasztás kötelező 
általános adóztatása és a CO2-
kibocsátáshoz kapcsolódó választható 
adóztatás között.

Or. en

Módosítás 109
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
2003/96/EK irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok különbséget tesznek a 
CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás 
és az energiafogyasztás általános 
adóztatása között.

2. A tagállamok különbséget tesznek a 
CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás 
és az energiafogyasztás általános 
adóztatása között, az adóterheket 
fokozatosan eltolva a kevésbé 
környezetbarát fosszilis üzemanyagok 
felé.

Or. en

Indokolás

A fosszilis üzemanyagokat sújtó adóterheket fokozatosan kell végrehajtani annak érdekében, 
hogy a tagállamok elegendő idővel rendelkezzenek az energiatermékekre és a villamos 
áramra vonatkozó adóztatási keretben előreláthatóan bekövetkező változásokhoz való 
igazodáshoz.
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Módosítás 110
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
2003/96/EK irányelv 
1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó
adóztatást a CO2-kibocsátás alapján 
EUR/t-ban kell megállapítani a 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv alapján az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának nyomon követésére 
és jelentésére vonatkozó iránymutatások 
létrehozásáról szóló, 2007. július 18-i 
2007/589/EK bizottsági határozat 
I. mellékletének 11. pontjában 
meghatározott CO2-kibocsátási tényezők 
alapján. A biomasszára vagy biomasszából 
előállított termékre vonatkozóan e 
határozatban megállapított CO2-kibocsátási 
tényezők a 2009/28/EK irányelv 
2. cikkének h) és i) pontjában 
meghatározott bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiaforrások esetében
csak akkor alkalmazhatók, ha az érintett 
termék megfelel a megújuló 
energiaforrásból előállított energia 
támogatásáról szóló, 2009. április 23-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
17. cikkében meghatározott 
fenntarthatósági kritériumoknak. 
Amennyiben a bioüzemanyag vagy a 
folyékony bio-energiaforrás nem felel meg 
ezeknek a kritériumoknak, a tagállamok az 
egyenértékű tüzelő-, fűtőanyag vagy 
üzemanyag referencia CO2-kibocsátási 
tényezőjét alkalmazzák, amelyre 
vonatkozóan a minimum adómértékeket 
ezen irányelv határozza meg.

A nem biomassza alapú üzemanyagok
CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatását
a CO2-kibocsátás alapján EUR/t-ban kell 
megállapítani a 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
nyomon követésére és jelentésére 
vonatkozó iránymutatások létrehozásáról 
szóló, 2007. július 18-i 2007/589/EK 
bizottsági határozat I. mellékletének 
11. pontjában meghatározott CO2-
kibocsátási tényezők alapján. A 
biomasszára vagy biomasszából előállított 
termékre vonatkozóan e határozatban 
megállapított CO2-kibocsátási tényezők 
csak akkor alkalmazhatók, ha az érintett 
termék megfelel a megújuló 
energiaforrásból előállított energia 
támogatásáról szóló, 2009. április 23-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
17. cikkében meghatározott 
fenntarthatósági kritériumoknak. 
Amennyiben a bioüzemanyag vagy a 
folyékony bio-energiaforrás nem felel meg 
ezeknek a kritériumoknak, a tagállamok az 
egyenértékű tüzelő-, fűtőanyag vagy 
üzemanyag referencia CO2-kibocsátási 
tényezőjét alkalmazzák, amelyre 
vonatkozóan a minimum adómértékeket 
ezen irányelv határozza meg. Ezt a 
mentességet a 2009/28/EK irányelv CO2-
kibocsátás-megtakarításokról szóló 
rendelkezéseivel összhangban tovább kell 
korlátozni. Ez azt jelenti, hogy az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
legalább 35%-os csökkentését biztosító 
bioüzemanyagokra és folyékony bio-
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energiahordozókra vonatkozó, szén-
dioxid-adó alóli mentességet csak 2016 
végéig kell érvényben tartani. 2017-től az 
aránynak 50%-nak, 2018-tól pedig 60%-
nak kell lennie.

Or. en

Indokolás

A tagállamokat nem szabad megakadályozni abban, hogy a CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
adókat vessenek ki a biomassza alapú üzemanyagokra, ha azok nem felelnek meg a 
2009/28/EK irányelvben foglalt fenntarthatósági kritériumoknak.

Módosítás 111
Fiona Hall, Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
2003/96/EK irányelv 
1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
adóztatást a CO2-kibocsátás alapján 
EUR/t-ban kell megállapítani a 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv alapján az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának nyomon követésére 
és jelentésére vonatkozó iránymutatások 
létrehozásáról szóló, 2007. július 18-i 
2007/589/EK bizottsági határozat 
I. mellékletének 11. pontjában 
meghatározott CO2-kibocsátási tényezők 
alapján. A biomasszára vagy biomasszából 
előállított termékre vonatkozóan e 
határozatban megállapított CO2-kibocsátási 
tényezők a 2009/28/EK irányelv 
2. cikkének h) és i) pontjában 
meghatározott bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiaforrások esetében
csak akkor alkalmazhatók, ha az érintett 
termék megfelel a megújuló 
energiaforrásból előállított energia 
támogatásáról szóló, 2009. április 23-i 

A nem biomassza alapú üzemanyagok
CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatását
a CO2-kibocsátás alapján EUR/t-ban kell 
megállapítani a 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
nyomon követésére és jelentésére 
vonatkozó iránymutatások létrehozásáról 
szóló, 2007. július 18-i 2007/589/EK 
bizottsági határozat I. mellékletének 
11. pontjában meghatározott CO2-
kibocsátási tényezők alapján. A 
biomasszára vagy biomasszából előállított 
termékre vonatkozóan e határozatban 
megállapított CO2-kibocsátási tényezők 
csak akkor alkalmazhatók, ha az érintett 
termék megfelel a megújuló 
energiaforrásból előállított energia 
támogatásáról szóló, 2009. április 23-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
17. cikkében meghatározott 
fenntarthatósági kritériumoknak. 
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európai parlamenti és tanácsi irányelv 
17. cikkében meghatározott 
fenntarthatósági kritériumoknak. 
Amennyiben a bioüzemanyag vagy a 
folyékony bio-energiaforrás nem felel meg 
ezeknek a kritériumoknak, a tagállamok az 
egyenértékű tüzelő-, fűtőanyag vagy 
üzemanyag referencia CO2-kibocsátási 
tényezőjét alkalmazzák, amelyre 
vonatkozóan a minimum adómértékeket 
ezen irányelv határozza meg.

Amennyiben a bioüzemanyag vagy a 
folyékony bio-energiaforrás nem felel meg 
ezeknek a kritériumoknak, a tagállamok az 
egyenértékű tüzelő-, fűtőanyag vagy 
üzemanyag referencia CO2-kibocsátási 
tényezőjét alkalmazzák, amelyre 
vonatkozóan a minimum adómértékeket 
ezen irányelv határozza meg. Ezt a 
mentességet tovább kell korlátozni 
összhangban a 2009/28/EK irányelv 
rendelkezéseivel, amelyek kimondják, 
hogy az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának legalább 35%-os 
csökkentését biztosító bioüzemanyagokra 
és folyékony bio-energiahordozókra 
vonatkozó szén-dioxid-adó alóli mentesség 
csak 2016 végéig maradhat hatályban. 
2017-től az aránynak 50%-nak, 2018-tól 
pedig 60%-nak kell lennie.

Or. en

Indokolás

Semmi oka nincs annak, hogy az EU ne engedje meg a tagállamok számára a szén-dioxid-adó 
alkalmazását biomasszából előállított üzemanyagok esetében. A CO2-kibocsátáshoz 
kapcsolódó adóztatás szabályait hozzá kell igazítani a megújuló energiaforrásból előállított 
energia támogatásáról szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben foglalt fenntarthatósági kritériumokhoz.

Módosítás 112
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
2003/96/EK irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
adóztatást a CO2-kibocsátás alapján EUR/t-
ban kell megállapítani a 2003/87/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
alapján az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának nyomon követésére és 

A CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
választható adóztatási komponens 
bevezetése esetén az adóztatást a CO2-
kibocsátás alapján EUR/t-ban kell 
megállapítani a 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján az 
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jelentésére vonatkozó iránymutatások 
létrehozásáról szóló, 2007. július 18-i 
2007/589/EK bizottsági határozat 
I. mellékletének 11. pontjában 
meghatározott CO2-kibocsátási tényezők 
alapján. A biomasszára vagy biomasszából 
előállított termékre vonatkozóan e 
határozatban megállapított CO2-kibocsátási 
tényezők a 2009/28/EK irányelv 
2. cikkének h) és i) pontjában 
meghatározott bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiaforrások esetében 
csak akkor alkalmazhatók, ha az érintett 
termék megfelel a megújuló 
energiaforrásból előállított energia 
támogatásáról szóló, 2009. április 23-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
17. cikkében meghatározott 
fenntarthatósági kritériumoknak. 
Amennyiben a bioüzemanyag vagy a 
folyékony bio-energiaforrás nem felel meg 
ezeknek a kritériumoknak, a tagállamok az 
egyenértékű tüzelő-, fűtőanyag vagy 
üzemanyag referencia CO2-kibocsátási 
tényezőjét alkalmazzák, amelyre 
vonatkozóan a minimum adómértékeket 
ezen irányelv határozza meg.

üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
nyomon követésére és jelentésére 
vonatkozó iránymutatások létrehozásáról 
szóló, 2007. július 18-i 2007/589/EK 
bizottsági határozat I. mellékletének 
11. pontjában meghatározott CO2-
kibocsátási tényezők alapján. A 
biomasszára vagy biomasszából előállított 
termékre vonatkozóan e határozatban 
megállapított CO2-kibocsátási tényezők a 
2009/28/EK irányelv 2. cikkének h) és 
i) pontjában meghatározott 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiaforrások esetében csak akkor 
alkalmazhatók, ha az érintett termék 
megfelel a megújuló energiaforrásból 
előállított energia támogatásáról szóló, 
2009. április 23-i európai parlamenti és 
tanácsi irányelv17. cikkében meghatározott 
fenntarthatósági kritériumoknak. 
Amennyiben a bioüzemanyag vagy a 
folyékony bio-energiaforrás nem felel meg 
ezeknek a kritériumoknak, a tagállamok az 
egyenértékű tüzelő-, fűtőanyag vagy 
üzemanyag referencia CO2-kibocsátási 
tényezőjét alkalmazzák, amelyre 
vonatkozóan a minimum adómértékeket 
ezen irányelv határozza meg.

Or. en

Módosítás 113
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
2003/96/EK irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
adóztatást a CO2-kibocsátás alapján EUR/t-
ban kell megállapítani a 2003/87/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
alapján az üvegházhatást okozó gázok 

A CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
adóztatást a CO2-kibocsátás alapján EUR/t-
ban kell megállapítani a 2003/87/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
alapján az üvegházhatást okozó gázok 
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kibocsátásának nyomon követésére és 
jelentésére vonatkozó iránymutatások 
létrehozásáról szóló, 2007. július 18-i 
2007/589/EK bizottsági határozat 
I. mellékletének 11. pontjában 
meghatározott CO2-kibocsátási tényezők 
alapján. A biomasszára vagy biomasszából 
előállított termékre vonatkozóan e 
határozatban megállapított CO2-kibocsátási 
tényezők a 2009/28/EK irányelv 
2. cikkének h) és i) pontjában 
meghatározott bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiaforrások esetében 
csak akkor alkalmazhatók, ha az érintett 
termék megfelel a megújuló 
energiaforrásból előállított energia 
támogatásáról szóló, 2009. április 23-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
17. cikkében meghatározott 
fenntarthatósági kritériumoknak. 
Amennyiben a bioüzemanyag vagy a 
folyékony bio-energiaforrás nem felel meg 
ezeknek a kritériumoknak, a tagállamok az 
egyenértékű tüzelő-, fűtőanyag vagy 
üzemanyag referencia CO2-kibocsátási 
tényezőjét alkalmazzák, amelyre 
vonatkozóan a minimum adómértékeket 
ezen irányelv határozza meg.

kibocsátásának nyomon követésére és 
jelentésére vonatkozó iránymutatások 
létrehozásáról szóló, 2007. július 18-i 
2007/589/EK bizottsági határozat 
I. mellékletének 11. pontjában 
meghatározott CO2-kibocsátási tényezők 
alapján. A biomasszából előállított 
termékre vonatkozóan e határozatban 
megállapított CO2-kibocsátási tényezők a 
2009/28/EK irányelv 2. cikkének h) és 
i) pontjában meghatározott 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiaforrások esetében csak akkor 
alkalmazhatók, ha az érintett termék 
megfelel a megújuló energiaforrásból 
előállított energia támogatásáról szóló, 
2009. április 23-i európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 17. cikkében 
meghatározott fenntarthatósági 
kritériumoknak. Amennyiben a 
bioüzemanyag vagy a folyékony bio-
energiaforrás nem felel meg ezeknek a 
kritériumoknak, a tagállamok az 
egyenértékű tüzelő-, fűtőanyag vagy
üzemanyag referencia CO2-kibocsátási 
tényezőjét alkalmazzák, amelyre 
vonatkozóan a minimum adómértékeket 
ezen irányelv határozza meg.

Or. en

Indokolás

A szilárd biomasszára vonatkozóan még nincsenek fenntarthatósági kritériumok.

Módosítás 114
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
2003/96/EK irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az energiafogyasztás általános adóztatását Az energiafogyasztás általános adóztatását 
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EUR/GJ-ban kell megállapítani az egyes 
energiatermékeknek és a villamos 
energiának az energia-végfelhasználás 
hatékonyságáról és az energetikai 
szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2006. április 5-i 
2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv II. mellékletében meghatározott 
nettó fűtőérték alapján. A biomassza vagy
biomasszából előállított termékek esetén a 
referenciaértékeket a 2009/28/EK irányelv 
III. melléklete tartalmazza. A 2009/28/EK 
irányelv 2. cikkének h) és i) pontjában 
meghatározott bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiaforrások esetében 
viszont ezek a referenciaértékek csak akkor 
alkalmazandók, ha a termék megfelel az 
említett irányelv 17. cikkében 
meghatározott fenntarthatósági 
kritériumoknak. Ez esetben a 
referenciaértékek mind az üzemanyagok, 
mind a tüzelő-, fűtőanyagokra 
alkalmazandók. Amennyiben a 
bioüzemanyag vagy a folyékony bio-
energiaforrás nem felel meg ezeknek a 
kritériumoknak, a tagállamok az 
egyenértékű tüzelő-, fűtőanyag vagy 
üzemanyag referenciaértékét alkalmazzák, 
amelyre vonatkozóan a minimum 
adómértékeket ezen irányelv határozza 
meg.

EUR/GJ-ban kell megállapítani az egyes 
energiatermékeknek és a villamos 
energiának az energia-végfelhasználás 
hatékonyságáról és az energetikai 
szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2006. április 5-i 
2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv II. mellékletében meghatározott 
nettó fűtőérték alapján. A biomasszából 
előállított termékek esetén a 
referenciaértékeket a 2009/28/EK irányelv 
III. melléklete tartalmazza. A 2009/28/EK 
irányelv 2. cikkének h) és i) pontjában 
meghatározott bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiaforrások esetében 
viszont ezek a referenciaértékek csak akkor 
alkalmazandók, ha a termék megfelel az 
említett irányelv 17. cikkében 
meghatározott fenntarthatósági 
kritériumoknak. Ez esetben a 
referenciaértékek mind az üzemanyagok, 
mind a tüzelő-, fűtőanyagokra 
alkalmazandók. Amennyiben a 
bioüzemanyag vagy a folyékony bio-
energiaforrás nem felel meg ezeknek a 
kritériumoknak, a tagállamok az 
egyenértékű tüzelő-, fűtőanyag vagy 
üzemanyag referenciaértékét alkalmazzák, 
amelyre vonatkozóan a minimum 
adómértékeket ezen irányelv határozza 
meg.

Or. en

Indokolás

A szilárd biomasszára vonatkozóan még nincsenek fenntarthatósági kritériumok.

Módosítás 115
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
2003/96/EK irányelv
1 cikk – 4 bekezdés



PE475.931v01-00 80/148 AM\883480HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Eltérő rendelkezés hiányában ezen 
irányelv rendelkezései mind a CO2-
kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás, mind 
az energiafogyasztás általános adóztatása 
tekintetében alkalmazandók.

4. Eltérő rendelkezés hiányában ezen 
irányelv rendelkezései mind az 
energiafogyasztás általános adóztatása, 
mind a CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
adóztatás tekintetében alkalmazandók, ha 
a tagállam bevezette az utóbbi 
adókomponenst.

Or. en

Módosítás 116
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
2003/96/EK irányelv
1 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A Bizottság legkésőbb egy évvel ezen 
irányelv elfogadását követően javaslatot 
nyújt be a nem bioüzemanyagnak vagy 
folyékony bio-energiahordozónak számító, 
biomasszából előállított termékekre 
vonatkozó fenntarthatósági 
kritériumokról. A javaslat elfogadását 
követően a 2007/589/EK bizottsági 
rendelet I. mellékletének 11. pontjában 
megállapított CO2-kibocsátási tényezők, 
valamint a 2009/28/EK irányelv III. 
mellékletében a fűtőértékre meghatározott 
referenciaértékek a nem 
bioüzemanyagnak vagy folyékony bio-
energiahordozónak számító, biomasszából 
előállított termékek esetében csak akkor 
alkalmazandók, ha az adott termék 
megfelel az új fenntarthatósági 
kritériumoknak. Amennyiben az ilyen, 
biomasszából készült termékek nem 
felelnek meg ezeknek a kritériumoknak, a 
tagállamok az egyenértékű tüzelő-,
fűtőanyag vagy üzemanyag CO2-
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kibocsátási tényezőjét és a fűtőértékre 
meghatározott nettó referenciaértékét 
alkalmazzák, amelyre vonatkozóan a 
minimum adómértékeket ezen irányelv 
határozza meg.

Or. en

Indokolás

A fenntarthatósági kritériumok nem csupán a bioüzemanyagok és a folyékony bio-
energiahordozók, hanem a szilárd biomassza alapú üzemanyagok esetében is alkalmazandók.
Nem lenne ésszerű, ha a Bizottság javaslatának megfelelően következetesen kedvezményekben 
részesülnének a nem fenntartható szilárd biomasszából készülő üzemanyagok Mivel a 
fenntarthatóság logikája némileg eltér a szilárd biomassza, illetve a 
bioüzemanyagok/folyékony bio-energiahordozók esetében, külön kritériumokat kell 
meghatározni a szilárd biomassza esetében, majd ezeket ezen irányelv keretében működtetni 
kell.

Módosítás 117
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
2 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben felsoroltakon kívüli, 
tüzelő-, fűtőanyagként való felhasználásra 
szánt, értékesítésre felkínált vagy 
felhasznált szénhidrogéneket az 1. cikk 
(2) és (3) bekezdése alapján számított 
egyenértékű energiatermék adómértékével 
kell adóztatni. Ez az albekezdés a tőzegre 
nem alkalmazandó.

Az (1) bekezdésben felsoroltakon kívüli, 
tüzelő-, fűtőanyagként való felhasználásra 
szánt, értékesítésre felkínált vagy 
felhasznált szénhidrogéneket az 1. cikk 
(2) és (3) bekezdése alapján számított 
egyenértékű energiatermék adómértékével 
kell adóztatni.

Or. en

Indokolás

Átfogó megközelítést kell alkalmazni valamennyi energiatermékre.
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Módosítás 118
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
2 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás 
– a 14. cikk (1) bekezdésének d) pontjára is 
figyelemmel – az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátási egységei Közösségen 
belüli kereskedelmi rendszerének 
létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi 
irányelv módosításáról szóló, 
2003. október 13-i 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének 
e) pontjában meghatározott 
létesítményekből származó szén-dioxid-
kibocsátást okozó energiatermékek 
felhasználására alkalmazandó, függetlenül 
attól, hogy a létesítmények elérik-e az 
említett irányelv I. mellékletében megjelölt 
küszöbértékeket.

A CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
választható adóztatás – a 14. cikk 
(1) bekezdésének d) pontjára is 
figyelemmel – az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátási egységei Közösségen 
belüli kereskedelmi rendszerének 
létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi 
irányelv módosításáról szóló, 
2003. október 13-i 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének 
e) pontjában meghatározott 
létesítményekből származó szén-dioxid-
kibocsátást okozó energiatermékek 
felhasználására alkalmazandó, függetlenül 
attól, hogy a létesítmények elérik-e az 
említett irányelv I. mellékletében megjelölt 
küszöbértékeket.

Or. en

Módosítás 119
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
2 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tagállamok biztosítják, hogy az 
energiatermékeknek a 2003. október 13-i 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben meghatározott 
létesítményekben való közvetlen és 
közvetett felhasználása, illetve az 
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energiatermékeknek a nemzeti CO2-
csökkentési intézkedések révén adóztatott 
intézményekben való közvetlen és 
közvetett felhasználása ne képezze kettős 
adóztatás vagy kettős szabályozás tárgyát. 

Or. de

Módosítás 120
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2003/96/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– energiatermékek kettős felhasználása. – nagy energiaintenzitású ipar és
energiatermékek kettős felhasználása.

Or. en

Indokolás

Pontosítani kell, hogy az irányelv nem alkalmazandó a nagy energiaintenzitású iparra, így 
biztosítva azt, hogy az irányelv egyformán kezelje az ipar valamennyi nagy energiaintenzitású 
ágazatát.

Módosítás 121
Werner Langen, Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2003/96/EK irányelv
3 cikk – b pont – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- alternatív üzemanyagként felhasznált 
vagy a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 
november 19-i 2008/98/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének 
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(15) bekezdése szerint – II. melléklete R1. 
pontjával összefüggésben – fűtőanyagként 
hasznosított hulladék.

Or. de

Indokolás

Ellentmond az erőforrás-hatékonyságra való törekvésnek és a hulladékokról szóló 
2008/98/EK keretirányelvnek, ha energiaadót vetnek ki a fűtőanyagként hasznosított 
hulladékra, amelynek esetében az elégetéskor keletkező energiát ésszerűen használják fel, 
helyettesítve a fosszilis energiahordozókat, és ezáltal kímélve az erőforrásokat.

Módosítás 122
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
2003/96/EK irányelv
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó
adóztatás tekintetében az 1. cikk 
(2) bekezdésének második albekezdésével 
összhangban a szabad forgalomba 
bocsátáskor történik;

a) a CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
választható adóztatás tekintetében az 
1. cikk (2) bekezdésének második 
albekezdésével összhangban a szabad 
forgalomba bocsátáskor történik;

Or. en

Módosítás 123
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az ezen irányelvben előírt mentességek, 
eltérő adómértékek és adókedvezmények 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják 

törölve
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azt, hogy amennyiben az adott 
felhasználásra vonatkozóan az I. melléklet 
minimum adómértéket állapít meg, az 
ezen felhasználásra szánt termékre 
egyenlő adómértékek kerülnek 
megállapításra. A 15. cikk (1) bekezdése 
i. pontjának sérelme nélkül az I. melléklet 
A. táblázatában említett üzemanyagokra 
ez 2023. január 1-jétől alkalmazandó.
Az első albekezdés alkalmazásában, 
minden olyan felhasználást, amelyre 
vonatkozóan minimum adómérték került 
megállapításra az I. melléklet A., B. és 
C. táblázatában, egyazon felhasználásnak 
kell tekinteni.

Or. de

Módosítás 124
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az ezen irányelvben előírt mentességek, 
eltérő adómértékek és adókedvezmények 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják 
azt, hogy amennyiben az adott 
felhasználásra vonatkozóan az I. melléklet 
minimum adómértéket állapít meg, az 
ezen felhasználásra szánt termékre 
egyenlő adómértékek kerülnek 
megállapításra. A 15. cikk (1) bekezdése 
i. pontjának sérelme nélkül az I. melléklet 
A. táblázatában említett üzemanyagokra 
ez 2023. január 1-jétől alkalmazandó.

törölve

Az első albekezdés alkalmazásában, 
minden olyan felhasználást, amelyre 
vonatkozóan minimum adómérték került 
megállapításra az I. melléklet A., B. és 
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C. táblázatában, egyazon felhasználásnak 
kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 125
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelvben előírt mentességek, 
eltérő adómértékek és adókedvezmények 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják 
azt, hogy amennyiben az adott 
felhasználásra vonatkozóan az I. melléklet 
minimum adómértéket állapít meg, az 
ezen felhasználásra szánt termékre 
egyenlő adómértékek kerülnek 
megállapításra. A 15. cikk (1) bekezdése 
i. pontjának sérelme nélkül az I. melléklet 
A. táblázatában említett üzemanyagokra 
ez 2023. január 1-jétől alkalmazandó.

törölve

Or. de

Módosítás 126
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az ezen irányelvben előírt mentességek, 
eltérő adómértékek és adókedvezmények 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják 
azt, hogy amennyiben az adott 

törölve
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felhasználásra vonatkozóan az I. melléklet 
minimum adómértéket állapít meg, az 
ezen felhasználásra szánt termékre 
egyenlő adómértékek kerülnek 
megállapításra. A 15. cikk (1) bekezdése 
i. pontjának sérelme nélkül az I. melléklet 
A. táblázatában említett üzemanyagokra 
ez 2023. január 1-jétől alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 127
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az ezen irányelvben előírt mentességek, 
eltérő adómértékek és adókedvezmények 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják azt, 
hogy amennyiben az adott felhasználásra 
vonatkozóan az I. melléklet minimum 
adómértéket állapít meg, az ezen 
felhasználásra szánt termékre egyenlő 
adómértékek kerülnek megállapításra. A 
15. cikk (1) bekezdése i. pontjának sérelme 
nélkül az I. melléklet A. táblázatában 
említett üzemanyagokra ez 2023. január 1-
jétől alkalmazandó.

3. Az ezen irányelvben előírt mentességek, 
eltérő adómértékek és adókedvezmények 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják azt, 
hogy amennyiben az adott felhasználásra 
vonatkozóan az I. melléklet minimum 
adómértéket állapít meg, az ezen 
felhasználásra szánt termékre egyenlő 
adómértékek kerülnek megállapításra. A 
15. cikk (1) bekezdése i. pontjának sérelme
nélkül az I. melléklet A. táblázatában 
említett üzemanyagokra ez a kötelezettség
2028. január 1-jétől teljes körűen 
alkalmazandó, addig pedig fokozatosan, 
két lépésben kell bevezetni:
a) 2018. január 1-jétől a tagállamok 
biztosítják, hogy a bármely egyedi 
üzemanyagra vonatkozó nemzeti 
minimumszintek legfeljebb 20%-kal 
legyenek alacsonyabbak a bármely egyéb 
üzemanyagra vonatkozó szinteknél;
b) 2023. január 1-jétől a tagállamok 
biztosítják, hogy a CO2-kibocsátáshoz 
kapcsolódó adók azonos szinten 
kerüljenek megállapításra minden 
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üzemanyag tekintetében, és hogy bármely 
egyedi üzemanyagra vonatkozóan az 
energiafogyasztás általános 
adóztatásának nemzeti minimumszintjei 
legfeljebb 10%-kal legyenek 
alacsonyabbak a bármely egyéb 
üzemanyagra vonatkozó szinteknél.

Or. en

Indokolás

Bár az üzemanyag-semlegesség szilárd és ésszerű elv, teljes körű alkalmazása – a dízelre 
kivetett adó növelésével – rövid távon problémákat okozhat az autóipar számára, amely 
kibocsátáscsökkentési stratégiájának nagy részét az üzemanyag-hatékony dízelmotorokra 
alapozta. Az üzemanyagokra vonatkozó 2023-as határidő helyett ezért fokozatos bevezetési 
eljárást kell meghatározni, amely 2028-ra elvezet a teljes körű semlegességhez. Ez lehetővé 
tenné az autógyártók számára, hogy üzleti stratégiájukat ésszerűen kiigazíthassák.

Módosítás 128
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az ezen irányelvben előírt mentességek, 
eltérő adómértékek és adókedvezmények 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják azt, 
hogy amennyiben az adott felhasználásra 
vonatkozóan az I. melléklet minimum 
adómértéket állapít meg, az ezen 
felhasználásra szánt termékre egyenlő 
adómértékek kerülnek megállapításra. A 
15. cikk (1) bekezdése i. pontjának sérelme 
nélkül az I. melléklet A. táblázatában 
említett üzemanyagokra ez 2023. január 1-
jétől alkalmazandó.

3. Az ezen irányelvben előírt mentességek, 
eltérő adómértékek és adókedvezmények 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják azt, 
hogy amennyiben az adott felhasználásra 
vonatkozóan az I. melléklet minimum 
adómértéket állapít meg, az ezen 
felhasználásra szánt termékre egyenlő 
adómértékek kerülnek megállapításra. A 
15. cikk (1) bekezdése i. pontjának sérelme 
nélkül az I. melléklet A. táblázatában 
említett üzemanyagokra ez 2028. január 1-
jétől alkalmazandó.

Or. nl
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Módosítás 129
Rovana Plumb

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az ezen irányelvben előírt mentességek, 
eltérő adómértékek és adókedvezmények 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják azt, 
hogy amennyiben az adott felhasználásra 
vonatkozóan az I. melléklet minimum 
adómértéket állapít meg, az ezen 
felhasználásra szánt termékre egyenlő 
adómértékek kerülnek megállapításra. A 
15. cikk (1) bekezdése i. pontjának sérelme 
nélkül az I. melléklet A. táblázatában 
említett üzemanyagokra ez 2023. január 1-
jétől alkalmazandó.

3. Az ezen irányelvben előírt mentességek, 
eltérő adómértékek és adókedvezmények 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják azt, 
hogy amennyiben az adott felhasználásra 
vonatkozóan az I. melléklet minimum 
adómértéket állapít meg, az ezen 
felhasználásra szánt termékre egyenlő 
adómértékek kerülnek megállapításra. A 
15. cikk (1) bekezdése i. pontjának sérelme 
nélkül az I. melléklet A. táblázatában 
említett üzemanyagokra ez 2028. január 1-
jétől alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Bár az üzemanyag-semlegesség szilárd és ésszerű elv, teljes körű alkalmazása – a dízelre 
kivetett adó növelésével – rövid távon problémákat okozhat az autóipar számára, amely 
kibocsátáscsökkentési stratégiájának nagy részét az üzemanyag-hatékony dízelmotorokra 
alapozta. Ez lehetővé tenné az autógyártók számára, hogy üzleti stratégiájukat ésszerűen 
kiigazíthassák.

Módosítás 130
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az ezen irányelvben előírt mentességek, 
eltérő adómértékek és adókedvezmények 

3. Az ezen irányelvben előírt mentességek, 
eltérő adómértékek és adókedvezmények 



PE475.931v01-00 90/148 AM\883480HU.doc

HU

sérelme nélkül a tagállamok biztosítják azt, 
hogy amennyiben az adott felhasználásra 
vonatkozóan az I. melléklet minimum 
adómértéket állapít meg, az ezen 
felhasználásra szánt termékre egyenlő 
adómértékek kerülnek megállapításra. A 
15. cikk (1) bekezdése i. pontjának sérelme 
nélkül az I. melléklet A. táblázatában 
említett üzemanyagokra ez 2023. január 1-
jétől alkalmazandó.

sérelme nélkül a tagállamok biztosítják azt,
hogy amennyiben az adott felhasználásra 
vonatkozóan az I. melléklet minimum 
adómértéket állapít meg, az ezen 
felhasználásra szánt termékre egyenlő 
adómértékek kerülnek megállapításra. A 
15. cikk (1) bekezdése i. pontjának sérelme 
nélkül az I. melléklet A. táblázatában 
említett üzemanyagokra ez legkésőbb 
2023. január 1-jétől alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

A műszaki semlegesség az energiahatékonyságnak, illetve a CO2-kibocsátás csökkentésének 
fontos, költséghatékony előmozdítója, így ezt az elvet mielőbb alkalmazni kell, a 
tagállamokban fennálló eltérő helyzetek tiszteletben tartásával.

Módosítás 131
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az ezen irányelvben előírt mentességek, 
eltérő adómértékek és adókedvezmények 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják azt, 
hogy amennyiben az adott felhasználásra 
vonatkozóan az I. melléklet minimum 
adómértéket állapít meg, az ezen 
felhasználásra szánt termékre egyenlő 
adómértékek kerülnek megállapításra. A 
15. cikk (1) bekezdése i. pontjának sérelme 
nélkül az I. melléklet A. táblázatában 
említett üzemanyagokra ez 2023. január 1-
jétől alkalmazandó.

3. Az ezen irányelvben előírt mentességek, 
eltérő adómértékek és adókedvezmények 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják azt, 
hogy amennyiben az adott felhasználásra 
vonatkozóan a fosszilis és nem fosszilis 
üzemanyagok vagy az e kategóriák 
egyikébe tartozó energiatermékek 
esetében ezen irányelv egyenlő minimum 
adómértéket állapít meg, az ezen 
felhasználásra szánt, e kategóriák egyikébe 
tartozó termékre egyenlő minimum 
adómértékek kerülnek megállapításra. A 
15. cikk (1) bekezdése i. pontjának sérelme 
nélkül az I. melléklet A. táblázatában 
említett üzemanyagokra ez 2023. január 1-
jétől alkalmazandó.
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Or. en

Indokolás

A módosítás pontosítja, hogy az ezen irányelv által a fosszilis és nem fosszilis üzemanyagokra 
megállapított minimum adómértékeket a tagállamok nemzeti jogszabályaiba minimum 
adómértékekként kell átültetni.

Módosítás 132
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az ezen irányelvben előírt mentességek, 
eltérő adómértékek és adókedvezmények 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják azt, 
hogy amennyiben az adott felhasználásra 
vonatkozóan az I. melléklet minimum 
adómértéket állapít meg, az ezen 
felhasználásra szánt termékre egyenlő 
adómértékek kerülnek megállapításra. A 
15. cikk (1) bekezdése i. pontjának sérelme 
nélkül az I. melléklet A. táblázatában 
említett üzemanyagokra ez 2023. január 1-
jétől alkalmazandó.

3. Az ezen irányelvben előírt mentességek, 
eltérő adómértékek és adókedvezmények 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják azt, 
hogy amennyiben az adott felhasználásra 
vonatkozóan az I. melléklet minimum 
adómértéket állapít meg, az ezen 
felhasználásra szánt termékre egyenlő 
adómértékek kerülnek megállapításra. A 
15. cikk (1) bekezdése i. pontjának sérelme 
nélkül az I. melléklet A. táblázatában 
említett üzemanyagokra ez 2023. január 1-
jétől alkalmazandó. A kerekedelmi 
szállításra a 7. cikkben foglalt eltérések 
alkalmazandók.

Or. en

Indokolás

Meg kell hagyni a tagállamoknak azt a lehetőséget, hogy a gázolaj üzemanyagként való 
kereskedelmi felhasználására alacsonyabb adómértéket alkalmazhassanak a nem 
kereskedelmi felhasználással szemben, mivel kereskedelmi fuvarozás céljából történő 
felhasználásra jelenleg még nem áll rendelkezésre alternatív üzemanyag.

Módosítás 133
Gianluca Susta
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
4 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fentiek sérelme nélkül, mielőtt a 
Bizottság előterjesztené az ezen irányelv 
végrehajtásának helyzetéről szóló, a 
Tanácsnak és az Európai Parlamentnek 
2023-ig benyújtandó értékelést, a 
tagállamok – többek között energiaügyi, 
iparpolitikai és környezetpolitikai 
célkitűzésekre tekintettel – eltérhetnek az 
I. melléklet A. táblázatában meghatározott 
üzemanyagokra alkalmazandó minimum 
adómértékek emelésétől az olyan 
üzemanyagok esetében, mint a metán és a 
biometán.

Or. it

Módosítás 134
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alkalmazásában, 
minden olyan felhasználást, amelyre 
vonatkozóan minimum adómérték került 
megállapításra az I. melléklet A., B. és 
C. táblázatában, egyazon felhasználásnak 
kell tekinteni.

törölve

Or. en

Módosítás 135
Alfredo Pallone
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
4 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az üzemanyagként használt földgáz és 
biometán esetében az energiafogyasztás 
általános adóztatásának magasabb 
minimum szintjeit csak azt követően kell 
alkalmazni, miután 2023-ig megtörtént a 
közúti szállításban használt földgázra 
alkalmazandó adómértékre vonatkozóan 
ezen irányelvben megállapított 
rendelkezések végrehajtásának értékelése. 
Ez az értékelés többek között megvizsgálja 
a földgáz és a biometán rendelkezésre 
állása terén elért előrelépést, az újratöltő 
állomások európai hálózatának 
növekedését, a földgázüzemű járművek 
Unión belüli piaci részesedését, a 
közlekedési célú biometánnal kapcsolatos 
innovációt és technológiai fejlesztéseket, 
valamint a minimum adómérték tényleges 
értékét.

Or. en

Indokolás

A földgázt és a biometánt megegyező molekuláris összetételük következtében a keverési arány 
korlátozása nélkül lehet használni a jelenlegi belsőégésű motorokban. A biometán fejlesztése 
összefügg a fölgázüzemű járművek fejlesztésével, és egy olyan, kedvező adóztatási politika 
kialakításával, amely lehetővé teszi a metánújratöltő infrastruktúra fejlesztését. Az olajból 
nyert üzemanyagok rendelkezésünkre álló alternatívájaként a metán NMHC-, PM- és NOx-
kibocsátása igen alacsony, ami által javul a városi levegő minősége. A metán használata 
továbbá jelentős mértékben csökkenti a zajszintet és a CO2-mennyiséget.

Módosítás 136
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
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2003/96/EK irányelv
4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az energiafogyasztás általános 
adóztatása tekintetében ezen irányelvben 
megállapított minimum adómértékeket 
2016. július 1-jétől kezdődően három 
évente ki kell igazítani az Eurostat által 
közzétett – az energia és a feldolgozatlan 
élelmiszerek nélkül számított –
harmonizált fogyasztói árindex 
alakulásának megfelelően. A Bizottság az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzéteszi az így megállapított minimum 
adómértékeket.

törölve

Or. de

Módosítás 137
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az energiafogyasztás általános 
adóztatása tekintetében ezen irányelvben 
megállapított minimum adómértékeket 
2016. július 1-jétől kezdődően három 
évente ki kell igazítani az Eurostat által 
közzétett – az energia és a feldolgozatlan 
élelmiszerek nélkül számított –
harmonizált fogyasztói árindex 
alakulásának megfelelően. A Bizottság az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzéteszi az így megállapított minimum 
adómértékeket.

törölve

Or. en
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Módosítás 138
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az energiafogyasztás általános 
adóztatása tekintetében ezen irányelvben 
megállapított minimum adómértékeket 
2016. július 1-jétől kezdődően három 
évente ki kell igazítani az Eurostat által 
közzétett – az energia és a feldolgozatlan 
élelmiszerek nélkül számított –
harmonizált fogyasztói árindex 
alakulásának megfelelően. A Bizottság az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzéteszi az így megállapított minimum 
adómértékeket.

törölve

Or. en

Módosítás 139
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az energiafogyasztás általános 
adóztatása tekintetében ezen irányelvben 
megállapított minimum adómértékeket 
2016. július 1-jétől kezdődően három 
évente ki kell igazítani az Eurostat által 
közzétett – az energia és a feldolgozatlan 
élelmiszerek nélkül számított –
harmonizált fogyasztói árindex 
alakulásának megfelelően. A Bizottság az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzéteszi az így megállapított minimum 

4. Az energiafogyasztás általános 
adóztatása tekintetében ezen irányelvben 
megállapított minimum adómértékeket 
2016. július 1-jétől kezdődően három 
évente ki kell igazítani az Eurostat által 
közzétett – az energia és a feldolgozatlan 
élelmiszerek nélkül számított –
harmonizált fogyasztói árindex 
alakulásának megfelelően.
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adómértékeket.

Or. en

Indokolás

Ezt a szövegrészt az e bekezdésben javasolt többi változtatással való összhang megteremtése 
érdekében át kell helyezni és ki kell egészíteni.

Módosítás 140
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az energiafogyasztás általános 
adóztatása tekintetében ezen irányelvben 
megállapított minimum adómértékeket 
2016. július 1-jétől kezdődően három 
évente ki kell igazítani az Eurostat által 
közzétett – az energia és a feldolgozatlan 
élelmiszerek nélkül számított –
harmonizált fogyasztói árindex 
alakulásának megfelelően. A Bizottság az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzéteszi az így megállapított minimum 
adómértékeket.

4. Az energiafogyasztás általános 
adóztatása tekintetében ezen irányelvben 
megállapított minimum adómértékeket a 
Bizottság ajánlásain és a Parlamenttel, 
illetve az érintett szereplőkkel folytatott 
megfelelő konzultáción alapuló tanácsi 
határozattal ötévente ki kell igazítani az 
Eurostat által közzétett – az energia és a 
feldolgozatlan élelmiszerek nélkül 
számított – harmonizált fogyasztói árindex 
alakulásának megfelelően. A Bizottság az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzéteszi az így megállapított 
felülvizsgált minimum adómértékeket.

Or. en

Indokolás

Az energiafogyasztás általános adóztatása tekintetében megállapított minimum adómértékeket 
ötévente, azaz európai parlamenti ciklusonként egyszer kell felülvizsgálni.

Módosítás 141
Riikka Manner
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az energiafogyasztás általános 
adóztatása tekintetében ezen irányelvben 
megállapított minimum adómértékeket 
2016. július 1-jétől kezdődően három 
évente ki kell igazítani az Eurostat által 
közzétett – az energia és a feldolgozatlan 
élelmiszerek nélkül számított –
harmonizált fogyasztói árindex 
alakulásának megfelelően. A Bizottság az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzéteszi az így megállapított minimum 
adómértékeket.

4. Az energiafogyasztás általános 
adóztatása tekintetében ezen irányelvben 
megállapított minimum adómértékeket 
2016. július 1-jétől kezdődően hatévente ki 
kell igazítani az Eurostat által közzétett –
az energia és a feldolgozatlan élelmiszerek 
nélkül számított – harmonizált fogyasztói 
árindex alakulásának megfelelően. A 
Bizottság az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzéteszi az így megállapított 
minimum adómértékeket.

Or. en

Indokolás

Túlzott terhekkel járna, ha a minimum adómértékeket háromévente kellene kiigazítani. A 
kiigazítás gyakoriságát csökkenteni kell.

Módosítás 142
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
4 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A minimum adómértékek az euróban 
kifejezett bázisösszeg növelése vagy 
csökkentése formájában automatikusan 
kiigazításra kerülnek az indexnek az előző 
három naptári évben bekövetkezett 
százalékos változásának megfelelően. Ha 
a százalékos változás az utolsó kiigazítás 
óta kevesebb mint 0,5%, nem kerül sor 
kiigazításra.

törölve
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Or. en

Indokolás

Nem szabad automatikusan kiigazítani a minimum adómértékeket. Minden kiigazításnak a 
Tanács határozatán kell alapulnia.

Módosítás 143
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
4 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A minimum adómértékek az euróban 
kifejezett bázisösszeg növelése vagy 
csökkentése formájában automatikusan 
kiigazításra kerülnek az indexnek az előző 
három naptári évben bekövetkezett 
százalékos változásának megfelelően. Ha 
a százalékos változás az utolsó kiigazítás 
óta kevesebb mint 0,5%, nem kerül sor 
kiigazításra.

törölve

Or. en

Módosítás 144
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
4 cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A CO2-kibocsátás adóztatása tekintetében 
ezen irányelvben megállapított minimum 
adómértéket 2016. július 1-jétől 
kezdődően háromévente ki kell igazítani a 
következő két mutató közül a 
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magasabbnak megfelelően:
a) a CO2-alapszint aktuális reálértéke, 
amelyet az euróban kifejezett 
bázisösszegnek az Eurostat által közzétett 
– az energia és a feldolgozatlan 
élelmiszerek nélkül számított –
harmonizált fogyasztói árindex előző 
három naptári évben bekövetkezett 
százalékos változása szerinti növelésével 
vagy csökkentésével kell kiszámítani; 
illetve
b) az átlagos CO2-ár az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszerében a 
kiigazítást megelőző 18 hónapban, 
amelyet a 29. cikkben említett 2015. évi 
jelentés alapján a Bizottság által 
meghatározott képlettel kell kiszámítani.
Nem kerül sor kiigazításra, ha az utolsó 
kiigazítás óta a két mutató alakulása 
alapján a változás kisebb lenne, mint 
0,5%.

Or. en

Indokolás

Ez a mechanizmus két részből áll. Egyfelől az indexálás biztosítja, hogy a minimum CO2-szint 
ne veszítse el valódi tartalmát. Mivel a választott index kifejezetten nem tartalmazza az 
energiatermékeket, az inflációs problémák elkerülhetőek. Másfelől egyenlő feltételeket teremt 
az energia adóztatása és a kibocsátáskereskedelmi rendszer között a szén-dioxidra 
vonatkozóan. Az ezen irányelv szerinti minimumérték logikusan kapcsolódik a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer CO2-árjelzéséhez. Egy ilyen mechanizmus a társadalom 
valamennyi rétege számára stabil, kiszámítható és tisztességes ösztönzést jelent a CO2-
kibocsátás kezeléséhez.

Módosítás 145
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
4 cikk – 4 bekezdés – 2 b albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az Unió úgy határoz, hogy az 
üvegházhatású gázok kibocsátását 2020-
ra az 1990-es szintekhez képest több mint 
20%-kal kell csökkenteni, a Bizottság 
legkésőbb három hónappal e döntés 
meghozatala után jelentést készít arról, 
hogy ezen irányelvet hogyan kell 
kiigazítani az új célok eléréséhez. A 
Tanács a jelentés közzététele után 
legkésőbb hat hónappal határoz arról, 
hogy miként igazítja a CO2-alapszintet az 
új körülményekhez.

Or. en

Indokolás

Ha az üvegházhatású gázok csökkentésének célszámait megemelik, ezt a CO2-alapszint 
megfelelő emelésével haladéktalanul tükrözni kell ebben az irányelvben. Nem lenne célszerű 
kihagyni az adóztatást az új célok elérése érdekében tett erőfeszítésekből.

Módosítás 146
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
4 cikk – 4 bekezdés – 2 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzéteszi az energiafogyasztás 
általános adóztatására és a CO2-
kibocsátásra vonatkozóan így 
megállapított minimum adómértékeket.

Or. en

Indokolás

Kisebb kiigazítás annak érdekében, hogy a szövegrész összhangba kerüljön az e bekezdésben 
javasolt többi változtatással.
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Módosítás 147
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
5 cikk – 3 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a következő felhasználások esetében: 
helyi tömegközlekedés (kivéve taxik), 
hulladékgyűjtés, fegyveres erők és 
közigazgatás, fogyatékkal élő személyek, 
betegszállító járművek;

– a következő felhasználások esetében: 
helyi tömegközlekedés (beleértve a taxikat 
is), hulladékgyűjtés, fegyveres erők és 
közigazgatás, fogyatékossággal élő 
személyek, betegszállító járművek;

Or. en

Módosítás 148
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
5 cikk – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a következő felhasználások esetében: 
helyi tömegközlekedés (kivéve taxik), 
hulladékgyűjtés, fegyveres erők és 
közigazgatás, fogyatékkal élő személyek, 
betegszállító járművek;

– a következő felhasználások esetében: 
helyi tömegközlekedés (kivéve az olajból 
nyert üzemanyagot használó taxik), 
hulladékgyűjtés, fegyveres erők és 
közigazgatás, fogyatékkal élő személyek, 
betegszállító járművek;

Or. en

Indokolás

A földgáz/biometán az olajból nyert üzemanyagok alternatívája, egyedülállóan alacsony 
mennyiségben bocsát ki mérgező és rákkeltő anyagokat, részecskekibocsátása a nullához 
közelít, reaktív szénhidrogén-kibocsátása nulla, NOx-kibocsátása csökkentett mértékű, mint 
ahogy zajszintje is, ami városi környezetben ideális üzemanyaggá teszi. A jövő közlekedési 
üzemanyagaival foglalkozó szakértői csoport 2011. január 25-i jelentése szerint a városi 
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közlekedésben használt üzemanyagok fő alternatívájaként a metánt kellene előtérbe helyezni.

Módosítás 149
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
5 cikk – 3 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a következő felhasználások esetében: 
helyi tömegközlekedés (kivéve taxik), 
hulladékgyűjtés, fegyveres erők és 
közigazgatás, fogyatékkal élő személyek, 
betegszállító járművek;

– a következő felhasználások esetében: 
helyi tömegközlekedés (kivéve taxik), 
hulladékgyűjtés, fegyveres erők és 
közigazgatás, fogyatékkal élő személyek, 
betegszállító járművek, tűzoltóautók és 
rendőrségi járművek;

Or. en

Indokolás

A tagállamok eltérő adómértékeket alkalmazhatnak a tűzoltóautókban és rendőrségi 
járművekben történő felhasználásra is.

Módosítás 150
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont
2003/96/EK irányelv
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2013. január 1-jétől, 2015. január 1-jétől 
és 2018. január 1-jétől az üzemanyagokra 
az I. melléklet A. táblázatában 
meghatározott minimum adómértékek 
alkalmazandók.

A Tanács az Európai Parlamenttel való 
konzultációt követően, a Bizottság 
jelentése és javaslata alapján egyhangú 
határozattal dönt az üzemanyagokra 
vonatkozó minimum adómértékekről.

Or. en
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Indokolás

Az üzemanyagokra alkalmazandó minimum adómértékekről a Tanácsnak egyhangúlag kell 
határoznia.

Módosítás 151
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont
2003/96/EK irányelv
7 cikk – 2 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok 2023. január 1-jéig 
különbséget tehetnek a 
motorhajtóanyagként felhasznált gázolaj 
kereskedelmi és nem kereskedelmi 
felhasználása között, feltéve, hogy a 
minimum közösségi adómértékeket 
betartják.
„Motorhajtóanyagként felhasznált 
kereskedelmi gázolaj” a következő célokra 
motorhajtóanyagként felhasznált gázolaj:
a) saját költségre vagy ellenszolgáltatás 
fejében kizárólag közúti árufuvarozásra 
szánt, 7,5 tonnás vagy azt meghaladó 
megengedett legnagyobb össztömegű 
gépjárművel vagy járműszerelvénnyel 
végzett árufuvarozás;
b) személyszállítás akár menetrendszerű, 
akár nem menetrendszerű forgalomban, a 
gépjárművek és pótkocsijaik 
típusjóváhagyására vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. 
február 6-i 70/156/EGK tanácsi 
irányelvben meghatározott M2 vagy M3 
kategóriába tartozó gépjárművel.”

Or. nl

Indokolás

Fokozatosan fel kell számolni a tagállamok számára biztosított azon lehetőséget, hogy 
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alacsonyabb adószintet alkalmazhassanak a gázolaj motorhajtóanyagként való kereskedelmi 
felhasználására vonatkozóan. Annak érdekében, hogy a szállítási vállalatok alkalmazkodni 
tudjanak az új adórendszerhez, 2023-ig tartó átmeneti időszakra van szükség.

Módosítás 152
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont
2003/96/EK irányelv
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a tagállamok, amelyek a 
2011/76/EU irányelv értelmében díjakat 
vetnek vagy vetettek ki a kizárólag közúti 
árufuvarozásra szolgáló nehéz 
tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák 
használatáért, csökkentett adómértéket 
alkalmazhatnak az ilyen járművek által 
felhasznált gázolajra, amennyiben az I. 
melléklet A. táblázatában meghatározott 
közösségi minimum adómértékeket 
betartják.

Or. de

Módosítás 153
Antonio Cancian

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont
2003/96/EK irányelv
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok különbséget tehetnek a 
motorhajtóanyagként felhasznált gázolaj 
kereskedelmi és nem kereskedelmi 
felhasználása között, feltéve hogy az uniós 
minimum adómértékeket betartják, és a 
motorhajtóanyagként felhasznált 
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kereskedelmi gázolaj adómértéke nem 
kisebb, mint a 2003. január 1-jén 
hatályban levő nemzeti adómérték, az 
ezen irányelvben erre a felhasználásra 
meghatározott bármilyen eltérés sérelme 
nélkül.

Or. it

Indokolás

Feltétlenül lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy különböző adómértékeket 
alkalmazzanak a kereskedelmi célra felhasznált gázolaj esetében. 

Módosítás 154
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont
2003/96/EK irányelv
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok különbséget tehetnek a 
kereskedelmi és nem kereskedelmi 
felhasználású gázolaj között.
Ezen irányelv alkalmazásában 
„motorhajtóanyagként felhasznált 
kereskedelmi gázolaj” a következő célokra 
motorhajtóanyagként felhasznált gázolaj:
a) ellenszolgáltatás fejében vagy saját 
költségre kizárólag közúti árufuvarozásra 
szánt gépjárművel vagy nyerges 
járműszerelvénnyel végzett áruszállítás,
b) akár menetrendszerű, akár nem 
menetrendszerű forgalomban 
gépjárművekkel végzett személyszállítás.
A tagállamok a kereskedelmi szállítók 
számára biztosítják a lehetőséget arra, 
hogy eltérő adóelszámolási rendszert 
alkalmazzanak.

Or. en
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Indokolás

Meg kell hagyni a tagállamoknak azt a lehetőséget, hogy a gázolaj üzemanyagként való 
kereskedelmi felhasználására alacsonyabb adómértéket alkalmazhassanak a nem 
kereskedelmi felhasználással szemben, mivel kereskedelmi fuvarozás céljából történő 
felhasználásra jelenleg még nem áll rendelkezésre alternatív üzemanyag.

Módosítás 155
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont
2003/96/EK irányelv
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2013. január 1-jétől, 2015. január 1-jétől és 
2018. január 1-jétől az üzemanyagokra az 
I. melléklet A. táblázatában meghatározott 
minimum adómértékek alkalmazandók.

2013. január 1-jétől, 2015. január 1-jétől és 
2018. január 1-jétől az üzemanyagokra az 
I. melléklet A. táblázatában meghatározott 
minimum adómértékek alkalmazandók.

A tagállamok különbséget tehetnek a 
motorhajtóanyagként felhasznált gázolaj 
kereskedelmi és nem kereskedelmi 
felhasználása között, feltéve hogy az uniós 
minimum adómértékeket betartják, és a 
motorhajtóanyagként felhasznált 
kereskedelmi gázolaj adómértéke nem 
kisebb, mint a 2003. január 1-jén 
hatályban levő nemzeti adómérték, az 
ezen irányelvben erre a felhasználásra 
meghatározott bármilyen eltérés sérelme 
nélkül.
„Motorhajtóanyagként felhasznált 
kereskedelmi gázolaj” a következő célokra 
motorhajtóanyagként felhasznált gázolaj:
a) ellenszolgáltatás fejében vagy saját 
költségre – kizárólag közúti 
árufuvarozásra szolgáló és legalább 7,5 
tonna megengedett legnagyobb 
össztömegű gépjárművel vagy nyerges 
járműszerelvénnyel – végzett közúti 
árufuvarozás;
b) személyszállítás akár menetrendszerű, 
akár nem menetrendszerű forgalomban, a 
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gépjárművek és pótkocsijaik 
típusjóváhagyására vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. 
február 6-i 70/156/EGK1 tanácsi 
irányelvben meghatározott M2 vagy M3 
kategóriába tartozó gépjárművel.
____________
1 HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

Or. fi

Indokolás

Továbbra is engedélyezni kell a gázolaj kereskedelmi célú és magáncélú használata közötti 
különbségtételt az adóztatás terén. A kereskedelmi célú gázolajra vonatkozó alacsonyabb 
adókulcs gazdaságilag fontos, mert a szállítási költségek a vállalkozások költségszerkezetének 
jelentős részét teszik ki, különösen azokban az országokban, ahol nagyok a szállítási 
távolságok.

Módosítás 156
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont
2003/96/EK irányelv
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 2013. január 1-jétől a (2) bekezdésben
meghatározott célokra üzemanyagként 
felhasznált termékekre alkalmazandó 
minimum adómértékeket az I. melléklet 
B. táblázata szerint kell megállapítani.

1. Az Európai Parlamenttel való 
konzultációt követően, a Bizottság 
jelentése és javaslata alapján a Tanács 
egyhangú határozattal dönt az e cikk (2) 
bekezdésben meghatározott célokra 
üzemanyagként felhasznált termékekre 
alkalmazandó minimum adómértékekről.

Or. en

Indokolás

Az üzemanyagként használt termékekre alkalmazandó minimum adómértékekről a Tanácsnak 
egyhangúlag kell határoznia.
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Módosítás 157
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2003/96/EK irányelv
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2013. január 1-jétől a tüzelő-, 
fűtőanyagokra alkalmazandó minimum 
adómértékeket az I. melléklet C. táblázata 
szerint kell megállapítani.

Az Európai Parlamenttel való 
konzultációt követően, a Bizottság 
jelentése és javaslata alapján a Tanács 
egyhangú határozattal dönt a tüzelő-, 
fűtőanyagokra alkalmazandó minimum 
adómértékekről.

Or. en

Indokolás

A tüzelő-, fűtőanyagokra alkalmazandó minimum adómértékekről a Tanácsnak egyhangúlag 
kell határoznia.

Módosítás 158
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2003/96/EK irányelv
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2013. január 1-jétől a villamos energiára 
alkalmazandó minimum adómértékeket az 
I. melléklet C. táblázata szerint kell 
megállapítani.

Az Európai Parlamenttel való 
konzultációt követően, a Bizottság 
jelentése és javaslata alapján a Tanács 
egyhangú határozattal dönt a villamos 
energiára vonatkozó minimum 
adómértékekről.

Or. en

Indokolás

A villamos energiára alkalmazandó minimum adómértékekről a Tanácsnak egyhangúlag kell 
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határoznia.

Módosítás 159
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 11 pont
2003/96/EK irányelv
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A 14. cikk a következőképpen 
módosul:

(11) A 14. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

a) Az (1) bekezdés a következőképpen 
módosul:

14. cikk

i.  a bevezető mondat helyébe a következő 
szöveg lép:

A tagállamok 2020. december 31-ig 
mentesítik az adózás alól a közvetlenül a 
kikötőben horgonyzó hajók ellátására 
szolgáló villamos energiát.

„A jövedéki adóra vonatkozó általános 
rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2008. december 16-i tanácsi irányelv(*) 
általános rendelkezésein felül, és egyéb 
közösségi rendelkezések sérelme nélkül, a 
tagállamok az alábbiakat olyan 
feltételekkel mentesítik az adózás alól, 
amely feltételeket az ilyen mentességek 
helyes és következetes alkalmazása és az 
adócsalás, adókikerülés vagy visszaélés 
megelőzése céljából határoznak meg:
_________
(*) HL L 9., 2009.1.14., 12. o.”
ii. az a) pont második mondata helyébe a 
következő szöveg lép:
„A tagállamok a CO2-kibocsátás 
csökkentésétől eltérő környezetvédelem-
politikai célzattal azonban e termékeket 
adókötelessé tehetik anélkül, hogy be 
kellene tartaniuk az ezen irányelvben 
meghatározott minimum adómértékeket.”
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iii. a bekezdése a következő d) és e) ponttal 
egészül ki:
'd) a CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
adóztatás tekintetében a 2003/87/EK 
irányelv szerinti uniós rendszer hatálya 
alá tartozó, és onnan nem kizárt 
tevékenységekhez felhasznált energia 
termékek;
e) december 31-ig a közvetlenül a 
kikötőben horgonyzó hajókat ellátó 
villamos energia.”

b) A cikk a következő (3) bekezdéssel 
egészül ki:
„3. Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
felhasználások esetében, a villamos 
energiának a hajók fedélzetén való 
előállításának kivételével, a mentesség 
kizárólag az energiafogyasztás általános 
adóztatása tekintetében alkalmazandó.”

Or. en

Indokolás

A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy megadóztassák a légi és tengeri 
közlekedésben használt üzemanyagokat, valamint a villamos energia előállítására használt 
villamos energiát, de a kikötőkben horgonyzó hajók vonatkozásában ideiglenes mentességet 
kell biztosítani.

Módosítás 160
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 11 pont – a pont – ii a pont (új)
2003/96/EK irányelv
14 cikk – 1 bekezdés – b és c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a b) és a c) pontot el kell hagyni.

Or. en
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Indokolás

A módosítás megszünteti a tagállamok azon kötelezettségét, hogy adómentességet 
biztosítsanak a légi és tengeri közlekedésben használt üzemanyag számára. Ez jelentős 
mértékben hozzájárulhat a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentéséhez. A 
Bizottság számára készült tanulmány szerint „az egyes közlekedési módokat terhelő 
üzemanyagadók és héa (közúti magánfuvarozás által fizetett szinten történő) harmonizálása 
több mint 10%-kal csökkentette a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségét”. (Az EU 
közlekedési ágazatának 2050-ig történő szén-dioxid-mentesítése felé, xi. oldal)

Módosítás 161
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 11 pont – a pont – ii a pont (új)
2003/96/EK irányelv
14 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a b) pontot el kell hagyni.

Or. en

Indokolás

Ésszerű lenne a légi és tengeri közlekedést érintő kötelező adómentességek választható 
mentességekké alakítása. Mivel a jelenlegi tilalmakat nem indokolják nemzetközi 
jogszabályok, szükségtelenül korlátozzák a vonatkozó nemzeti szintű politikai mozgásteret. A 
mentességek választhatóvá tétele lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy 
költséghatékonyabb módon teljesítsék az uniós éghajlatvédelmi és energiaügyi 
kötelezettségvállalásaikat.

Módosítás 162
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 11 pont – a pont – ii b pont (új)
2003/96/EK irányelv
14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iib. a c) pontot el kell hagyni.
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Or. en

Indokolás

Ésszerű lenne a légi és tengeri közlekedést érintő kötelező adómentességek választható 
mentességekké alakítása. Mivel a jelenlegi tilalmakat nem indokolják nemzetközi 
jogszabályok, szükségtelenül korlátozzák a vonatkozó nemzeti szintű politikai mozgásteret. A 
mentességek választhatóvá tétele lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy 
költséghatékonyabb módon teljesítsék az uniós éghajlatvédelmi és energiaügyi 
kötelezettségvállalásaikat.

Módosítás 163
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 11 pont – a pont – iii pont
2003/96/EK irányelv
14 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
adóztatás tekintetében a 2003/87/EK 
irányelv szerinti uniós rendszer hatálya alá 
tartozó, és onnan nem kizárt 
tevékenységekhez felhasznált energia 
termékek;

d) a CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
választható adóztatás tekintetében a 
2003/87/EK irányelv szerinti uniós 
rendszer hatálya alá tartozó, és onnan nem 
kizárt tevékenységekhez felhasznált 
energia termékek;

Or. en

Módosítás 164
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 11 pont – a pont – iii pont
2003/96/EK irányelv
14 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) 2020. december 31-ig a közvetlenül a 
kikötőben horgonyzó hajókat ellátó 
villamos energia.”

e) 2023. december 31-ig a közvetlenül a 
tengeri vagy belvízi kikötőben horgonyzó 
hajókat ellátó villamos energia.
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Or. nl

Módosítás 165
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 11 pont – a pont – iii pont
2003/96/EK irányelv
14 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) 2020. december 31-ig a közvetlenül a 
kikötőben horgonyzó hajókat ellátó 
villamos energia.

e) 2023. december 31-ig a közvetlenül a 
kikötőben horgonyzó hajókat ellátó 
villamos energia.

Or. en

Indokolás

A partmenti villamos energiába való beruházások költségesek, és azokat kiszámítható, hosszú 
távú számításokra kell alapozni. E tekintetben a javasolt, 2020-ig tartó mentesség nem eléggé 
hosszú, és ezért ki kell terjeszteni. 2023 megfelelőbb évnek tűnik arra, hogy ez az első 
szakaszbeli mentesség átfogóbb keretrendszerré alakuljon.

Módosítás 166
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 11 pont – a pont – iii pont
2003/96/EK irányelv
14 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) 2020. december 31-ig a közvetlenül a 
kikötőben horgonyzó hajókat ellátó 
villamos energia.

e) 2020. december 31-ig a közvetlenül a 
tengeri vagy belvízi kikötőben horgonyzó 
hajókat ellátó villamos energia.

Or. en

Módosítás 167
Olle Ludvigsson
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 11 pont – a a pont (új)
2003/96/EK irányelv
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A (2) bekezdést el kell hagyni.

Or. en

Indokolás

Ez a törlés logikusan következik az e cikk (1) bekezdése b) és c) pontjának javasolt 
elhagyásából.

Módosítás 168
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 11 pont – a a pont (új)
2003/96/EK irányelv
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A (2) bekezdést el kell hagyni.

Or. en

Indokolás

A módosítás megszünteti azt a nehézkes eljárást, amelynek keretében a tagállamok 
kénytelenek kétoldalú megállapodásokat kötni egymással abban az esetben, ha fel akarják 
oldani az Unión belüli légi és tengeri közlekedésben használt üzemanyagra vonatkozó 
adómentességet. Az eljárással soha nem élt egyetlen tagállam sem. Sokkal megfelelőbbnek 
tűnik, ha az irányelv feljogosítja a tagállamokat az üzemanyag megadóztatására.

Módosítás 169
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 12 pont
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2003/96/EK irányelv
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A szöveg a következő 14a. cikkel 
egészül ki:

törölve

„14a. cikk
1. A CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
adóztatásra vonatkozóan a tagállamok 
2020. december 31-ig adójóváírást adnak 
az energiatermékek felhasználása 
tekintetében a kibocsátásáthelyezés 
kockázatának vélhetően jelentős 
mértékben kitett ágazatokhoz vagy 
alágazatokhoz tartozó létesítmények 
esetében.
2. Az adójóváírás összege a 
létesítménynek a referenciaidőszakban 
mért éves, a 7. cikkben említettől eltérő 
célú energiatermék-fogyasztásának 
gigajoule-ban (GJ) kifejezett mediánja 
0,00561 összegű tényezővel és a CO2-
kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatásnak az 
I. melléklet C. táblázatában megállapított 
minimummértékével felszorozva. Az ezen 
bekezdés első mondatában említett 
referenciaidőszak vagy a 2005. január 1-
jétől 2008. december 31-ig, vagy a 
2009. január 1-jétől 2010. december 31-ig 
tartó időszak. Az adójóváírás összege nem 
haladhatja meg a létesítmény által az 
érintett időszakban felhasznált 
energiatermékek után kivetett CO2-
kibocsátáshoz kapcsolódó adó mértékét.
3. A referenciaidőszakban nem üzemelő 
létesítmények esetében a tagállamok az 
adójóváírás mértékét a létesítmény 
beépített kapacitásának az átlagos 
kapacitáskihasználtsági tényezővel 
felszorozott értéke alapján határozzák 
meg, a harmonizált ingyenes kiosztásnak 
a 2003/87/EK irányelv(*) 10a. cikke 
szerinti közösségi szintű átmeneti 
szabályainak megállapításáról szóló, XXX 
bizottsági határozatban(*) meghatározott 
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módszer alkalmazásával. 
4. Amennyiben egy tagállam a CO2-
kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás 
tekintetében az ezen irányelv által előírt 
minimumnál magasabb adómértéket 
alkalmaz, a (2) bekezdés szerinti 
adójóváírás megállapítása céljából 
legfeljebb a CO2-kibocsátáshoz 
kapcsolódó nemzeti adómértéket 
alkalmazhatja.
5. Az (1)–(4) bekezdés alkalmazásában „a 
kibocsátásáthelyezés kockázatának 
vélhetően jelentős mértékben kitett 
ágazatok vagy alágazatok” a 2003/87/EK 
irányelv 10a. cikkének (13) bekezdése 
alapján ilyennek minősített ágazatokat 
vagy alágazatokat jelentik.
___________
(*) HL L

Or. en

Indokolás

Ezt a megoldást a kibocsátásáthelyezés által érintett ágazatok és létesítmények korlátozott 
száma valójában nem indokolja. A tagállamoknak minden esetben állami támogatás révén 
kellene kompenzálniuk az energiaadó miatti kibocsátásáthelyezés bizonyított kockázatát az 
energiaigényes iparágak vonatkozásában.

Módosítás 170
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 12 pont
2003/96/EK irányelv
14 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
adóztatásra vonatkozóan a tagállamok 
2020. december 31-ig adójóváírást adnak 
az energiatermékek felhasználása 
tekintetében a kibocsátásáthelyezés 
kockázatának vélhetően jelentős mértékben 

1. A CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
adóztatásra vonatkozóan a tagállamok 
adójóváírást biztosítanak az 
energiatermékek felhasználása tekintetében 
a kibocsátásáthelyezés kockázatának 
vélhetően jelentős mértékben kitett 



AM\883480HU.doc 117/148 PE475.931v01-00

HU

kitett ágazatokhoz vagy alágazatokhoz 
tartozó létesítmények esetében.

ágazatokhoz vagy alágazatokhoz tartozó 
létesítmények esetében.

Or. de

Módosítás 171
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 12 pont
2003/96/EK irányelv
14 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
adóztatásra vonatkozóan a tagállamok 
2020. december 31-ig adójóváírást adnak 
az energiatermékek felhasználása 
tekintetében a kibocsátásáthelyezés 
kockázatának vélhetően jelentős mértékben 
kitett ágazatokhoz vagy alágazatokhoz 
tartozó létesítmények esetében.

1. A CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
választható adóztatásra vonatkozóan a 
tagállamok 2020. december 31-ig 
adójóváírást biztosítanak az 
energiatermékek felhasználása tekintetében
a kibocsátásáthelyezés kockázatának 
vélhetően jelentős mértékben kitett 
ágazatokhoz vagy alágazatokhoz tartozó 
létesítmények esetében.

Or. en

Módosítás 172
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont – a pont  – -i pont (új)
2003/96/EK irányelv
15 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-i. a szöveg a következő ponttal egészül ki:
„ba) 2023. január 1-jéig a közúti 
közlekedésben használt elektromos és 
hibrid járművek töltésére használt 
villamos energia.”
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Or. en

Indokolás

A villamosítás a közlekedési ágazat fenntarthatóvá tételére irányuló folyamat fontos eleme. 
Mivel e járművek teljes kibocsátása szorosan összefügg a bemeneti villamos energia 
tisztaságával, ezek rövid távon nem feltétlenül olyan környezetbarátok az összes tagállamban. 
Hosszú távon azonban ezek a nagyon hatékony technológiák megnyitják az utat a valóban 
fenntartható közlekedési rendszerek előtt.

Módosítás 173
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont –  a pont – -i a pont (új)
2003/96/EK irányelv
15 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-ia. az f) pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„f) a magánjellegű, kedvtelési célú 
hajózás kivételével a tengeri hajózásban 
és a belföldi vízi utakon történő 
hajózásban (beleértve a halászatot is) 
üzemanyagként felhasznált 
energiatermékek és a vízi jármű fedélzetén 
előállított villamos energia;
Ezen irányelv alkalmazásában a 
»magánjellegű, kedvtelési célú vízi jármű« 
olyan vízi jármű, amelyet tulajdonosa, 
illetve azon természetes vagy jogi személy, 
aki használatát akár bérlet útján, akár 
más egyéb módon élvezi, nem használ 
kereskedelmi célra és különösen nem 
személyek vagy áruk szállításának, illetve 
szolgáltatások ellenszolgáltatás fejében 
történő nyújtásának céljára, illetve 
hatóságok céljaira.”

Or. en

Indokolás

Ésszerű lenne a légi és tengeri közlekedést érintő kötelező adómentességek választható 
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mentességekké alakítása. Mivel a jelenlegi tilalmakat nem indokolják nemzetközi 
jogszabályok, szükségtelenül korlátozzák a vonatkozó nemzeti szintű politikai mozgásteret. A 
mentességek választhatóvá tétele lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy 
költséghatékonyabb módon teljesítsék az uniós éghajlatvédelmi és energiaügyi 
kötelezettségvállalásaikat.

Módosítás 174
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont – a pont – -i b pont (új)
2003/96/EK irányelv
15 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-ib. a szöveg a következő fa) ponttal 
egészül ki:
„fa) a magánjellegű, kedvtelési célú 
repülés kivételével a légi közlekedésben 
üzemanyagként felhasznált 
energiatermékek.
Ezen irányelv alkalmazásában 
»magánjellegű, kedvtelési célú repülés« 
egy légi jármű használata tulajdonosa, 
illetve azon természetes vagy jogi személy 
által, aki használatát akár bérlet útján, 
akár más egyéb módon élvezi, amely 
használat nem szolgál kereskedelmi 
célokat és különösen nem szolgálja 
személyek vagy áruk szállításának, illetve 
szolgáltatások ellenszolgáltatás fejében 
történő nyújtásának célját, illetve 
hatóságok céljait.”

Or. en

Indokolás

Ésszerű lenne a légi és tengeri közlekedést érintő kötelező adómentességek választható 
mentességekké alakítása. Mivel a jelenlegi tilalmakat nem indokolják nemzetközi 
jogszabályok, szükségtelenül korlátozzák a vonatkozó nemzeti szintű politikai mozgásteret. A 
mentességek választhatóvá tétele lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy 
költséghatékonyabb módon teljesítsék az uniós éghajlatvédelmi és energiaügyi 
kötelezettségvállalásaikat.
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Módosítás 175
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont –  a pont – i és i a pont (új)
2003/96/EK irányelv
15 cikk – 1 bekezdés – f , h és i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a h) és i) pontok helyébe a következő 
szöveg lép:

i. az f) és h) pontokat el kell hagyni;

ia. az i) pont helyébe a következő szöveg 
lép:

„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;
i) 2023. január 1-jéig a 
motorhajtóanyagként felhasznált földgáz és 
cseppfolyósított gáz (LPG);”

„i) 2023. január 1-jéig a 
motorhajtóanyagként felhasznált földgáz és 
cseppfolyósított gáz (LPG);”

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak maguknak kell meghatározniuk a tengeri vagy légi közlekedésre 
alkalmazandó megfelelő adószinteket.

Módosítás 176
José Manuel García-Margallo y Marfil
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont – a pont – -i pont (új)
2003/96/EK irányelv
15 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-i. az e) pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„e) áruk és személyek vasúton, metrón, 
villamoson [...] trolibuszon és –
elsősorban földgázzal működő – városi 
buszon történő szállításához felhasznált 
energiatermékek és villamos energia;”

Or. es

Módosítás 177
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont – a pont – i pont
2003/96/EK irányelv
15 cikk – 1 bekezdés – h pont

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) 2023. január 1-jéig a háztartások 
és/vagy az érintett tagállam által 
jótékonysági szervezetként elismert 
szervezet által felhasznált villamos 
energia, földgáz, szén és szilárd 
tüzelőanyagok. 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;

Or. en
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Indokolás

Az energiatakarékosság és -hatékonyság ösztönzése érdekében a mentességet a jelenlegi 
körben – a fűtőolaj belefoglalása nélkül – hosszú távon meg kell szüntetni. Ugyanakkor az 
alacsony jövedelmű háztartásokat és a jótékonysági szervezeteket szociális intézkedésekkel 
kell kárpótolni. Alkalmazása esetén a mentesség csökkenti az árnyomást, ami egyértelműen 
visszaveti az olyan beruházásokat, mint az épületfelújítás és a távfűtés, és ezáltal túlságosan 
passzívvá teszi a háztartásokat az energiafogyasztás korlátozásának tekintetében.

Módosítás 178
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont – a pont – i pont
2003/96/EK irányelv
15 cikk – 1 bekezdés – h pont

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) 2023. január 1-jéig a 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;

Or. nl

Módosítás 179
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

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

i. 2023. január 1-jéig a 
motorhajtóanyagként felhasznált földgáz 
és cseppfolyósított gáz (LPG);”

törölve

Or. en

Módosítás 180
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont – a pont – i pont
2003/96/EK irányelv
15 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. 2023. január 1-jéig a 
motorhajtóanyagként felhasznált földgáz és 
cseppfolyósított gáz (LPG);

i) 2023. január 1-jéig a 
motorhajtóanyagként felhasznált földgáz és 
cseppfolyósított gáz (LPG). A tagállamok 
2023. január 1-jétől 2028. január 1-jéig e 
két üzemanyag vagy ezek egyike esetében 
legfeljebb 50%-kal csökkenthetik a 
minimum adómértékeket, amennyiben a 
szóban forgó üzemanyagokat használó 
járművek piaci részesedése nem éri el a 
10%-ot.

Or. en

Indokolás

Bár a cseppfolyósított gáz és a földgáz nem jelentenek fenntartható energetikai megoldást, 
középtávon megfelelő elemei az energiaszerkezetnek. Egyrészt más fosszilis üzemanyagokhoz 
képest alacsonyabb a CO2- és NOx-kibocsátásuk, másrészt infrastruktúrájuk – különös 
tekintettel a földgázra – megkönnyítheti a fenntartható alternatívák bevezetését. Ezért 2028-ig 
– de csak amíg az alacsony piaci részesedés fennáll – engedélyezni kell a legfeljebb 50%-os 
adócsökkentést.

Módosítás 181
Alfredo Pallone
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont – a pont – i pont
2003/96/EK irányelv
15 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. 2023. január 1-jéig a 
motorhajtóanyagként felhasznált földgáz 
és cseppfolyósított gáz (LPG);

i) 2023. január 1-jéig a 4. cikk (3) 
bekezdésének 2a. albekezdése sérelme 
nélkül az üzemanyagként felhasznált 
földgáz, biometán és cseppfolyósított gáz 
(LPG);

Or. en

Indokolás

A biometán fejlesztése összefügg a fölgázüzemű járművek fejlesztésével, és egy olyan, kedvező 
adóztatási politika kialakításával, amely lehetővé teszi a metánújratöltő infrastruktúra 
fejlesztését. A metán, amely az olajból nyert üzemanyagok rendelkezésünkre álló 
alternatívája, használata során igen alacsony a NMHC-, PM- és NOx-kibocsátás, ezáltal javul 
a városi levegő minősége. A metán használata továbbá csökkenti a zajszintet és kevesebb CO2
keletkezik. A „felülvizsgálati záradék” a megfelelő jogalkotási eszköz annak megállapítására, 
hogy továbbra is kedvező adókulcsot kell-e alkalmazni az alternatív üzemanyagokra.

Módosítás 182
Leonardo Domenici

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont – a pont – i pont
2003/96/EK irányelv
15 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. 2023. január 1-jéig a
motorhajtóanyagként felhasznált földgáz és
cseppfolyósított gáz (LPG);”

i) motorhajtóanyagként felhasznált földgáz 
és cseppfolyósított gáz (LPG), a 4. cikk (3) 
bekezdésétől való eltérés révén is;”

Or. it

Indokolás

La proposta di direttiva prevede notevoli aumenti delle aliquote di accisa applicate ai 
carburanti gassosi, GPL e metano per auto.La parificazione dei loro prezzi al consumo ai 
combustibili tradizionali determinerebbe la loro "scomparsa", perciò gli Stati membri 
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dovrebbero poter applicare una tassazione più favorevole rispetto ai prodotti energetici 
tradizionali.La previsione di un periodo di transizione non é efficace nell’evitare il paventato 
crollo del mercato dei carburanti gassosi poiché, l'elevato aumento dei loro prezzi al 
consumo,scoraggerebbe consumi e investimenti.

Módosítás 183
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont – a pont – i pont
2003/96/EK irányelv
15 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. 2023. január 1-jéig a 
motorhajtóanyagként felhasznált földgáz és 
cseppfolyósított gáz (LPG);

i) 2023. január 1-jéig a 
motorhajtóanyagként felhasznált földgáz, 
biogáz és cseppfolyósított gáz (LPG);

Or. de

Módosítás 184
Leonardo Domenici

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont – a pont – i a pont (új)
2003/96/EK irányelv
15 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. a szöveg a következő ponttal egészül ki:
„la) a tüzelő-, fűtőanyagként használt 
cseppfolyósított gáz, a 4. cikk (3) 
bekezdésétől való eltérés révén is;”

Or. it

Indokolás

A tagállamok számára biztosítani kell annak lehetőségét, hogy a fűtőanyagként használt 
cseppfolyósított gáz tekintetében eltérjenek a meghatározott minimum adómértékektől és az 
irányelvre irányuló javaslat 4. cikkének új (3) bekezdésében rögzített adósemlegesség elvétől. 
Az ilyen eltérések szociális és környezetvédelmi szempontból is indokolhatók, mivel a 
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cseppfolyósított gáz lehetővé teszi a távoli területeken élők elsődleges energiaigényének 
kielégítését.

Módosítás 185
Krišjānis Kariņš

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont – a pont – ii pont
2003/96/EK irányelv
15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a bekezdés a következő albekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„Az a)–e) és a g) pontok kizárólag az 
energiafogyasztás általános adóztatására 
alkalmazandók.”

Or. lv

Módosítás 186
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont – a pont – ii pont
2003/96/EK irányelv
15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a)–e) és a g) pontok kizárólag az 
energiafogyasztás általános adóztatására 
alkalmazandók.

Az a)–e) és a g)–i) pontok kizárólag az 
energiafogyasztás általános adóztatására 
alkalmazandók.

Or. en

Indokolás

Az összes háztartás mentesítése gyengítené az energiamegtakarítás ösztönzését, valamint 
segítené a hatékonyabb távfűtési megoldások kialakításának elkerülését, torzítva ezáltal az 
EU kibocsátáskereskedelmi rendszerét. Az energiaadókból származó bevételeket a szegényebb 
társadalmi csoportok és az energiamegtakarítási intézkedések támogatására kellene 
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felhasználni.

Módosítás 187
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont – a pont – ii pont
2003/96/EK irányelv
15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a)–e) és a g) pontok kizárólag az 
energiafogyasztás általános adóztatására 
alkalmazandók.

Az a), b), d), e) és g) pontok kizárólag az 
energiafogyasztás általános adóztatására 
alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 188
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont – a pont – ii pont
2003/96/EK irányelv
15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Az a)–e) és a g) pontok kizárólag az 
energiafogyasztás általános adóztatására 
alkalmazandók.”

„Az a), b), e) és g) pontok kizárólag az 
energiafogyasztás általános adóztatására 
alkalmazandók.”

Or. de

Indokolás

A kapcsolt energiatermeléshez használt energiatermékek és a kapcsolt energiatermeléssel 
előállított villamos energia adóztatása azt eredményezi, hogy e létesítmények üzemeltetése sok 
esetben többé nem lesz kifizetődő, és a kapcsolt energiatermelést többé nem alkalmazzák. A 
kapcsolt energiatermelés ugyanannyi CO2-kibocsátás mellett több energiát használ. Így a 
kapcsolt energiatermelés kiesése nyomán növekedne a CO2-kibocsátás, ami szemben áll az 
irányelv céljával. Ezért lehetővé kell tenni a CO2-adó csökkentését vagy az az alóli 
mentességet. 
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Módosítás 189
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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: „3.

törölve

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.”

Or. en

Indokolás

Ezeket nem célszerű mentességben részesíteni az energiaadó előírásainak hatálya alá tartozó 
egyéb gazdasági tevékenységekkel szembeni méltányosság, valamint annak érdekében, hogy 
ne szalasszuk el a fenti tevékenységekkel járó CO2-kibocsátás és energiafelhasználás 
csökkentését célzó ösztönzők bevezetésére kínálkozó lehetőségeket.

Módosítás 190
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
15 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 a 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.

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok a mezőgazdasági, kertészeti vagy az akvakultúrával 
kapcsolatos munkálatokra és az erdőgazdálkodásban felhasznált energiatermékekre és 
villamos energiára nulla adómértéket is alkalmazhassanak.

Módosítás 191
Olle Ludvigsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 a 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 azzal egyenértékű 
energiahatékonyságot eredményeznek, 
mintha az európai uniós minimum 
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adómértéket alkalmazták volna. Az 
energiahatékonyság fokozásának 
folyamatát a nemzeti hatóságok szorosan 
nyomon követik. Az elvárt 
hatékonyságnövekedést el nem érő 
kedvezményezettek esetében az 
energiafogyasztást a nemteljesítés 
mértékének megfelelő szinten kell 
adóztatni.

Or. en

Indokolás

A tényleges eredmények eléréséhez az energiahatékonyság fokozását szigorúan és alaposan 
kell végrehajtani. Adókedvezmények cask igazolt hatékonyságjavulás esetén adhatók. E 
tekintetben egyértelmű és szilárd nemzeti keretrendszerekre van szükség.

Módosítás 192
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 13 a* pont – a pont – i pont
2003/96/EK irányelv
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2023. január 1-jéig a tagállamok, az 
(5) bekezdés sérelme nélkül, adóügyi 
felügyelet mellett mentességet vagy 
kedvezményes adómértéket 
alkalmazhatnak az energiafogyasztás 
általános adóztatása tekintetében a 
2. cikkben említett adóköteles termékekre, 
ha az ilyen termékek a következő 
termékekből állnak, vagy azokból egyet 
vagy többet tartalmaznak és – a 
2009/28/EK irányelv 2. cikkének h) és 
i) pontjában meghatározott 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiaforrások esetében – megfelelnek a 
2009/28/EK irányelv 17. cikkében 
meghatározott fenntarthatósági 
kritériumoknak:

2023. január 1-jéig a tagállamok, az 
(5) bekezdés sérelme nélkül, adóügyi 
felügyelet mellett mentességet vagy 
kedvezményes adómértéket 
alkalmazhatnak az energiafogyasztás 
általános adóztatása tekintetében a 
2. cikkben említett adóköteles termékekre, 
ha az ilyen termékek a következő 
termékekből állnak, vagy azokból egyet 
vagy többet tartalmaznak és – a 
2009/28/EK irányelv 2. cikkének h) és 
i) pontjában meghatározott 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiaforrások esetében – megfelelnek a 
2009/28/EK irányelv 17. cikkében 
meghatározott fenntarthatósági 
kritériumoknak, illetve – üzemanyagok 
esetében – amennyiben azok piaci 
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részesedése 5%-nál alacsonyabb:
*Megjegyzés: a Bizottság javaslatában 
tévesen (1) bekezdésként számozva

Or. de

Módosítás 193
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 13 a* pont – a pont
2003/96/EK irányelv
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2023. január 1-jéig a tagállamok, az 
(5) bekezdés sérelme nélkül, adóügyi 
felügyelet mellett mentességet vagy 
kedvezményes adómértéket 
alkalmazhatnak az energiafogyasztás 
általános adóztatása tekintetében a 
2. cikkben említett adóköteles termékekre, 
ha az ilyen termékek a következő 
termékekből állnak, vagy azokból egyet 
vagy többet tartalmaznak és – a 
2009/28/EK irányelv 2. cikkének h) és 
i) pontjában meghatározott 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiaforrások esetében – megfelelnek a 
2009/28/EK irányelv 17. cikkében 
meghatározott fenntarthatósági 
kritériumoknak:

1. 2023. január 1-jéig a tagállamok, az (5) 
bekezdés sérelme nélkül, adóügyi 
felügyelet mellett mentességet vagy 
kedvezményes adómértéket 
alkalmazhatnak az energiafogyasztás 
általános adóztatása tekintetében a 2. 
cikkben említett adóköteles termékekre, ha 
az ilyen termékek a következő termékekből 
állnak, vagy azokból egyet vagy többet 
tartalmaznak és

a) a 2009/28/EK irányelv 2. cikkének h) és 
i) pontjában meghatározott 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiaforrások esetében megfelelnek a 
2009/28/EK irányelv 17. cikkében 
meghatározott fenntarthatósági 
kritériumoknak,

b) a bioüzemanyagoktól és folyékony bio-
energiahordozóktól eltérő, biomasszából 
előállított termékek esetében megfelelnek 
az ezen irányelv 1. cikkének (4) bekezdése 
szerint meghatározandó fenntarthatósági 
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kritériumoknak, mihelyt azokat 
elfogadták:

*Megjegyzés: a Bizottság javaslatában 
tévesen (1) bekezdésként számozva

Or. en

Indokolás

A fenntarthatósági kritériumok nem csupán a bioüzemanyagok és a folyékony bio-
energiaforrások, hanem a szilárd biomassza alapú üzemanyagok esetében is alkalmazandók. 
Nem lenne ésszerű, ha a Bizottság javaslatának megfelelően következetesen kedvezményekben 
részsülnének a nem fenntartható szilárd biomasszából készülő üzemanyagok  Mivel a 
fenntarthatóság logikája némileg eltér a szilárd biomassza, illetve a 
bioüzemanyagok/folyékony bio-energiahordozók esetében, külön kritériumokat kell 
meghatározni a szilárd biomassza esetében, majd ezeket ezen irányelv keretében működtetni 
kell.

Módosítás 194
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 13 a* pont – a pont – i pont
2003/96/EK irányelv
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2023. január 1-jéig a tagállamok, az 
(5) bekezdés sérelme nélkül, adóügyi 
felügyelet mellett mentességet vagy 
kedvezményes adómértéket 
alkalmazhatnak az energiafogyasztás 
általános adóztatása tekintetében a 
2. cikkben említett adóköteles termékekre, 
ha az ilyen termékek a következő 
termékekből állnak, vagy azokból egyet 
vagy többet tartalmaznak és – a 
2009/28/EK irányelv 2. cikkének h) és 
i) pontjában meghatározott 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiaforrások esetében – megfelelnek a 
2009/28/EK irányelv 17. cikkében 
meghatározott fenntarthatósági 
kritériumoknak:

1. 2023. január 1-jéig a tagállamok, az 
(5) bekezdés sérelme nélkül, adóügyi 
felügyelet mellett mentességet vagy 
kedvezményes adómértéket 
alkalmazhatnak az energiafogyasztás 
általános adóztatása tekintetében a 
2. cikkben említett adóköteles termékekre, 
ha az ilyen termékek a következő 
termékekből állnak, vagy azokból egyet 
vagy többet tartalmaznak és – a 
2009/28/EK irányelv 2. cikkének h) és 
i) pontjában meghatározott 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiaforrások esetében – megfelelnek a 
2009/28/EK irányelv 17. cikkében 
meghatározott fenntarthatósági 
kritériumoknak:
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A biometán esetében a mennyiségi 
egységre jutó energiatartalom azonos a 
földgázéval. Tekintettel arra, hogy a 
földgázhálózatba bejuttatott biometán 
hozzájárul a megújuló energiaforrások 
arányának növeléséhez, ezért a biometán 
a CO2 és az energiatartalom tekintetében 
adómentes lesz, feltéve, hogy előállítása 
megfelel a fenntarthatósági 
kritériumoknak.

*Megjegyzés: a Bizottság javaslatában 
tévesen (1) bekezdésként számozva

Or. en

Indokolás

A biometán fontos eleme annak a kötelezően megvalósítandó célnak, hogy 2020-ra a 
szállításban a bioüzemanyagok aránya elérje a 10%-ot. A földgázt és a biometánt megegyező 
molekuláris összetételük következtében korlátozás nélküli arányban lehet keverni. Ezek 
jelentik az olajból nyert üzemanyagok egyetlen alacsonyabb kibocsátású, rendelkezésre álló 
alternatíváját. Ezért a biometánt a CO2 és az energiával kapcsolatos adóteher tekintetében 
adómentessé kell tenni. A földgázhálózatba bejuttatott biometán százalékos arányának 
megfelelően csökkenteni kell a földgázra kivetett teljes adót.

Módosítás 195
Corien Wortmann-Kool

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Feltéve, hogy az ezen irányelvben előírt 
minimum adómértékeket átlagosan 
minden üzleti vállalkozás tekintetében 
betartják, a tagállamok 
adókedvezményeket alkalmazhatnak a 
tüzelési, fűtési vagy a 8. cikk (2) bekezdése 
b) és c) pontjai szerinti célokra felhasznált 
energiatermékekre és a villamos energiára 
az energiafogyasztás általános adóztatása 
tekintetében a következő esetekben:

1. A tagállamok adókedvezményeket 
alkalmazhatnak a tüzelési, fűtési vagy a 8. 
cikk (2) bekezdése b) és c) pontjai szerinti 
célokra felhasznált energiatermékekre és a 
villamos energiára az energiafogyasztás 
általános adóztatása tekintetében a 
következő esetekben:
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Or. en

Módosítás 196
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 14 pont
2003/96/EK irányelv
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Feltéve, hogy az ezen irányelvben előírt 
minimum adómértékeket átlagosan 
minden üzleti vállalkozás tekintetében 
betartják, a tagállamok 
adókedvezményeket alkalmazhatnak a 
tüzelési, fűtési vagy a 8. cikk (2) bekezdése 
b) és c) pontjai szerinti célokra felhasznált 
energiatermékekre a CO2-kibocsátáshoz 
kapcsolódó adóztatás tekintetében, ha 
megállapodásokat kötnek a 11. cikk 
szerinti üzleti vállalkozásokkal vagy ilyen 
vállalkozások társulásaival, vagy ha 
forgalomképes kibocsátási engedélyek 
rendszerét vagy azzal egyenértékű 
intézkedéseket hajtanak végre, amennyiben 
ezek az CO2-kibocsátás csökkentésével 
kapcsolatos célkitűzések elérését 
eredményezik.

2. A tagállamok adókedvezményeket 
alkalmazhatnak a tüzelési, fűtési vagy a 8. 
cikk (2) bekezdése b) és c) pontjai szerinti 
célokra felhasznált energiatermékekre a 
CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás 
tekintetében, ha megállapodásokat kötnek a 
11. cikk szerinti üzleti vállalkozásokkal 
vagy ilyen vállalkozások társulásaival, 
vagy ha forgalomképes kibocsátási 
engedélyek rendszerét vagy azzal 
egyenértékű hatékony intézkedéseket 
hajtanak végre, amennyiben ezek az CO2-
kibocsátás csökkentésével kapcsolatos 
célkitűzések elérését eredményezik.

Or. en

Módosítás 197
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 14 pont
2003/96/EK irányelv
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Feltéve, hogy az ezen irányelvben előírt 2. Feltéve, hogy az ezen irányelvben előírt 



AM\883480HU.doc 135/148 PE475.931v01-00

HU

minimum adómértékeket átlagosan minden 
üzleti vállalkozás tekintetében betartják, a 
tagállamok adókedvezményeket 
alkalmazhatnak a tüzelési, fűtési vagy a 
8. cikk (2) bekezdése b) és c) pontjai 
szerinti célokra felhasznált 
energiatermékekre a CO2-kibocsátáshoz 
kapcsolódó adóztatás tekintetében, ha 
megállapodásokat kötnek a 11. cikk 
szerinti üzleti vállalkozásokkal vagy ilyen 
vállalkozások társulásaival, vagy ha 
forgalomképes kibocsátási engedélyek 
rendszerét vagy azzal egyenértékű 
intézkedéseket hajtanak végre, amennyiben 
ezek az CO2-kibocsátás csökkentésével 
kapcsolatos célkitűzések elérését 
eredményezik.

minimum adómértékeket átlagosan minden 
üzleti vállalkozás tekintetében betartják, a 
tagállamok adókedvezményeket 
alkalmazhatnak a tüzelési, fűtési vagy a 
8. cikk (2) bekezdése b) és c) pontjai 
szerinti célokra felhasznált 
energiatermékekre a CO2-kibocsátáshoz 
kapcsolódó választható adóztatás 
tekintetében, ha megállapodásokat kötnek a 
11. cikk szerinti üzleti vállalkozásokkal 
vagy ilyen vállalkozások társulásaival, 
vagy ha forgalomképes kibocsátási 
engedélyek rendszerét vagy azzal 
egyenértékű intézkedéseket hajtanak végre, 
amennyiben ezek az CO2-kibocsátás 
csökkentésével kapcsolatos célkitűzések 
elérését eredményezik.

Or. en

Módosítás 198
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 14 pont
2003/96/EK irányelv
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 8. és 9. cikkben említett 
felhasználások tekintetében Bulgária, 
Csehország, Észtország, Lettország, 
Litvánia, Magyarország, Lengyelország, 
Románia és Szlovákia 2021. január 1-jéig 
átmeneti időszakot alkalmazhat a CO2-
kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás 
bevezetésére. Amennyiben az Európai 
Unió úgy határoz, hogy az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátását az 1990-es 
szintekhez képest 20 %-ot meghaladó 
mértékben kell csökkenteni, a Bizottság 
megvizsgálja ezen átmeneti időszakok 
alkalmazását, és adott esetben a 
lerövidítésükre és/vagy a CO2-kibocsátás 
adóztatására az I. mellékletben 

törölve
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meghatározott minimummértékek 
módosítására irányuló javaslatot terjeszt 
elő.”

Or. en

Módosítás 199
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 14 pont
2003/96/EK irányelv
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 8. és 9. cikkben említett 
felhasználások tekintetében Bulgária, 
Csehország, Észtország, Lettország, 
Litvánia, Magyarország, Lengyelország, 
Románia és Szlovákia 2021. január 1-jéig 
átmeneti időszakot alkalmazhat a CO2-
kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás 
bevezetésére. Amennyiben az Európai 
Unió úgy határoz, hogy az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátását az 1990-es 
szintekhez képest 20 %-ot meghaladó 
mértékben kell csökkenteni, a Bizottság 
megvizsgálja ezen átmeneti időszakok 
alkalmazását, és adott esetben a 
lerövidítésükre és/vagy a CO2-kibocsátás 
adóztatására az I. mellékletben 
meghatározott minimummértékek 
módosítására irányuló javaslatot terjeszt 
elő.

5. A 8. és 9. cikkben említett 
felhasználások tekintetében Bulgária, 
Csehország, Észtország, Lettország, 
Litvánia, Magyarország, Lengyelország, 
Románia és Szlovákia 2021. január 1-jéig 
átmeneti időszakot alkalmazhat a CO2-
kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás 
bevezetésére. Amennyiben az Európai 
Unió úgy határoz, hogy az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátását az 1990-es 
szintekhez képest 20%-ot meghaladó 
mértékben kell csökkenteni, a Bizottság 
megvizsgálja ezen átmeneti időszakok 
alkalmazását, és a lerövidítésükre és/vagy a 
CO2-kibocsátás adóztatására az 
I. mellékletben meghatározott 
minimummértékek módosítására irányuló 
javaslatot terjeszt elő.

Or. en

Indokolás

Ha az üvegházhatású gázok csökkentésének célszámait megemelik, az átmeneti időszakokat 
másképpen kell megítélni. Ebben az esetben a mentesített tagállamoknak legalább bizonyos 
mértékig részt kell venniük a kibocsátások csökkentésére irányuló közös erőfeszítésekben.
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Módosítás 200
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 17 pont – c a pont (új)
2003/96/EK irányelv
21 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„6a. A Bizottság legkésőbb két évvel ezen 
irányelv elfogadása után jelentést készít a 
szállítás során használt, nemzeti szinten 
beszerzett üzemanyag-mennyiségek 
megadóztatásának jelenlegi rendszeréről 
az üzemanyagoknak az egyes tagállamok 
területén ténylegesen felhasznált 
mennyisége alapján történő 
megadóztatásának rendszerére való teljes 
vagy részleges átállás 
megvalósíthatóságáról és várható 
hatásáról. Adott esetben a jelentést 
megfelelő jogalkotási javaslatoknak kell 
követniük.”

Or. en

Indokolás

A kereskedelmi célú közúti közlekedésben tapasztalt „benzinturizmus” és a tartályok 
kereskedelmi légi közlekedésben jellemző állandó teljes feltöltésének az adófizetés 
elkerülésére irányuló jelensége torzítja a belső piacot, és indokolatlanul hátrányossá teszi az 
egyes tagállamok számára a többi államban használatosnál magasabb adómérték 
alkalmazását. Az észak-amerikai IFTA-modell azt mutatja, hogy ezek a problémák ésszerűen 
megoldhatók azáltal, ha az adott igazgatási területen (tagállamban) felhasznált – és nem az 
eladott – üzemanyagot adóztatják meg.

Módosítás 201
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 21 pont
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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 a 
Tanács elé, amelyet adott esetben kiegészít 
az irányelv módosításaira vonatkozó 
javaslatával. A tonnánkénti CO2-ár 
kiigazítása céljából a Bizottság az EUMSZ 
290. cikkével összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el.

Or. en

Indokolás

Az irányelv módosítása túlságosan körülményes lenne a CO2-árak fontos kiigazításához.

Módosítás 202
Olle Ludvigsson

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.

Or. en

Indokolás

Tekintettel az e területen zajló gyors műszaki és szakpolitikai fejlődésre, a Bizottságnak az 
ötévesnél gyakoribb időszakonként kell jelentést tennie annak érdekében, hogy ez az irányelv 
folyamatosan naprakész legyen. A jelentéseket az Európai Parlamentnek is be kell nyújtani.
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Módosítás 203
Philippe De Backer

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 a 
Tanács és az Európai Parlament elé, 
amelyet adott esetben kiegészít az irányelv 
módosításaira vonatkozó javaslatával.

Or. nl

Módosítás 204
Rovana Plumb

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.

Or. en

Indokolás

Tekintettel az e területen zajló műszaki és szakpolitikai fejlődésre, a Bizottságnak az ötévesnél 
gyakoribb időszakonként kell jelentést tennie annak érdekében, hogy ez az irányelv 
folyamatosan naprakész legyen. A jelentéseket az Európai Parlamentnek is be kell nyújtani.
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Módosítás 205
Bernd Lange

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.

Ötévente 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.

Or. de

Módosítás 206
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 21 pont
2003/96/EK irányelv
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jelentésében a Bizottság többek között 
megvizsgálja a CO2-kibocsátáshoz 
kapcsolódó adóztatás minimummértékeit, 
az innováció és a technológiai fejlődés 
hatását, különösen az energiahatékonyság 
és a villamos energiának a szállításban való 
felhasználása tekintetében, valamint az 
irányelvben többek között a légi és tengeri 
közlekedésben felhasznált üzemanyag 
vonatkozásában megállapított 
adómentességek és adókedvezmények 
indokoltságát. Jelentésében a Bizottság 
kitér a belső piac megfelelő működésére, a 
minimum adómértékek reálértékére és a 
Szerződés tágabb célkitűzéseire.

Jelentésében a Bizottság többek között 
megvizsgálja a CO2-kibocsátáshoz 
kapcsolódó adóztatás minimummértékeit, 
az innováció és a technológiai fejlődés 
hatását, különösen az energiahatékonyság,
a szén-dioxidtól eltérő káros vagy 
esetlegesen káros kibocsátások hatása és a 
villamos energiának a szállításban való 
felhasználása tekintetében, valamint az 
irányelvben többek között a légi és tengeri 
közlekedésben felhasznált üzemanyag 
vonatkozásában megállapított 
adómentességek és adókedvezmények 
indokoltságát. Jelentésében a Bizottság 
kitér a belső piac megfelelő működésére, a 
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minimum adómértékek reálértékére és a 
Szerződés tágabb célkitűzéseire.

Or. en

Indokolás

Az irányelv tökéletesítése során különös figyelemmel kell lenni a szén-dioxidtól eltérő, például 
NOx-kibocsátások problémájára. A tüzelő-, fűtőanyagok és üzemanyagok használatának 
tágabb értelemben vett környezeti hatását aktívabban kell tanulmányozni, és foglalkozni kell 
vele.

Módosítás 207
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 21 pont
2003/96/EK irányelv
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jelentésében a Bizottság többek között 
megvizsgálja a CO2-kibocsátáshoz 
kapcsolódó adóztatás minimummértékeit, 
az innováció és a technológiai fejlődés 
hatását, különösen az energiahatékonyság 
és a villamos energiának a szállításban való 
felhasználása tekintetében, valamint az 
irányelvben többek között a légi és tengeri 
közlekedésben felhasznált üzemanyag 
vonatkozásában megállapított 
adómentességek és adókedvezmények 
indokoltságát. Jelentésében a Bizottság 
kitér a belső piac megfelelő működésére, a 
minimum adómértékek reálértékére és a 
Szerződés tágabb célkitűzéseire.

Jelentésében a Bizottság többek között 
megvizsgálja a CO2-kibocsátáshoz 
kapcsolódó adóztatás minimummértékeit, 
az innováció és a technológiai fejlődés 
hatását, különösen az energiahatékonyság 
és a villamos energiának a szállításban való 
felhasználása tekintetében, valamint az 
irányelvben többek között a légi és tengeri 
közlekedésben felhasznált üzemanyag 
vonatkozásában megállapított 
adómentességek és adókedvezmények 
indokoltságát. A Bizottság emellett 
jelentésében azt is vizsgálja, hogy a 
közegészség védelme érdekében a CO2-
kibocsátáson kívül figyelembe kell-e venni 
más káros gázok kibocsátásait is. 
Jelentésében a Bizottság kitér a belső piac 
megfelelő működésére, a minimum 
adómértékek reálértékére és a Szerződés 
tágabb célkitűzéseire.

Or. nl
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Módosítás 208
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 21 pont
2003/96/EK irányelv
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jelentésében a Bizottság többek között 
megvizsgálja a CO2-kibocsátáshoz 
kapcsolódó adóztatás minimummértékeit, 
az innováció és a technológiai fejlődés 
hatását, különösen az energiahatékonyság 
és a villamos energiának a szállításban való 
felhasználása tekintetében, valamint az 
irányelvben többek között a légi és tengeri 
közlekedésben felhasznált üzemanyag 
vonatkozásában megállapított 
adómentességek és adókedvezmények 
indokoltságát. 

Jelentésében a Bizottság többek között 
megvizsgálja a CO2-kibocsátáshoz 
kapcsolódó adóztatás minimummértékeit, 
az innováció és a technológiai fejlődés 
hatását, különösen az energiahatékonyság 
és a villamos energiának a szállításban való 
felhasználása tekintetében, valamint az 
irányelvben többek között a légi és tengeri 
közlekedésben felhasznált üzemanyag 
vonatkozásában megállapított 
adómentességek és adókedvezmények 
indokoltságát. A Bizottság emellett 
jelentésében megvizsgálja az európai 
autóipar tiszta, energiahatékony 
hagyományos belső égésű motorokkal 
kapcsolatos iparpolitikai prioritásaira és 
az EU autóiparral kapcsolatos CO2-
csökkentési célkitűzéseire gyakorolt hatást 
is.

Jelentésében a Bizottság kitér a belső piac 
megfelelő működésére, a minimum 
adómértékek reálértékére és a Szerződés 
tágabb célkitűzéseire.

Jelentésében a Bizottság kitér a belső piac 
megfelelő működésére, a minimum 
adómértékek reálértékére és a Szerződés 
tágabb célkitűzéseire.

Or. de

Módosítás 209
Sabine Wils, Thomas Händel, Nikolaos Chountis

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 21 pont
2003/96/EK irányelv
29 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jelentésében a Bizottság többek között 
megvizsgálja a CO2-kibocsátáshoz 
kapcsolódó adóztatás minimummértékeit, 
az innováció és a technológiai fejlődés 
hatását, különösen az energiahatékonyság 
és a villamos energiának a szállításban való 
felhasználása tekintetében, valamint az 
irányelvben többek között a légi és tengeri 
közlekedésben felhasznált üzemanyag 
vonatkozásában megállapított 
adómentességek és adókedvezmények 
indokoltságát. Jelentésében a Bizottság 
kitér a belső piac megfelelő működésére, a 
minimum adómértékek reálértékére és a 
Szerződés tágabb célkitűzéseire.

Jelentésében a Bizottság többek között 
megvizsgálja a CO2-kibocsátáshoz 
kapcsolódó adóztatás minimummértékeit, 
az innováció és a technológiai fejlődés 
hatását, különösen az energiahatékonyság 
és a villamos energiának a szállításban való 
felhasználása tekintetében, valamint az 
adómentességek és adókedvezmények 
indokoltságát. A jelentésnek emellett 
tartalmaznia kell a jelenlegi kétoldalú légi 
közlekedési megállapodásokban szereplő 
adóügyi rendelkezések áttekintését.
Jelentésében a Bizottság kitér a belső piac 
megfelelő működésére, a minimum 
adómértékek reálértékére és a Szerződés 
tágabb célkitűzéseire.

Or. en

Indokolás

Azzal, hogy a Bizottság azt javasolja, hogy készüljön jelentés a légi és tengeri közlekedésben 
használt üzemanyagra vonatkozó adómentességek indokairól, közvetve elismeri, hogy a 
kérdéskör problematikus, ám elhalasztja a probléma megoldását. Erre azonban fontos lenne 
most megoldást találni, ha az EU meg akarja őrizni hitelességét a fenntartható uniós 
közlekedési rendszer célkitűzésével kapcsolatosan. Az árak helyes kialakítása alapvető 
előfeltétele a célkitűzés megvalósításának.

Módosítás 210
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 21 pont
2003/96/EK irányelv
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 14a. cikk alkalmazásában a
kibocsátásáthelyezés kockázatának 
vélhetően jelentős mértékben kitett 
ágazatok és alágazatok listáját 

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

vizsgálni, különösen az újonnan 
rendelkezésre álló adatok fényében.

Or. en

Indokolás

A kibocsátásáthelyezés által érintett ágazatok és létesítmények korlátozott száma valójában 
nem indokol külön rendelkezést, ugyanakkor ezeket nyilván kell tartani. A tagállamok aztán 
minden esetben állami támogatás révén kompenzálhatnák az energiaadó miatti 
kibocsátásáthelyezés bizonyított kockázatát az energiaigényes iparágak vonatkozásában.

Módosítás 211
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 21 pont
2003/96/EK irányelv
29 cikk – 3 bekezdés

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 vélhetően 
jelentős mértékben kitett ágazatok és 
alágazatok listáját mindenképpen 
rendszeresen felül kell vizsgálni, különösen 
az újonnan rendelkezésre álló adatok 
fényében. A Bizottság jelentésének 
emellett meg kell vizsgálnia a nemzeti 
végrehajtási feltételeket annak 
megállapítása érdekében, hogy azok az 
összes fogyasztó számára világosak, 
egyértelműek, és átláthatóak-e.
Továbbá a Bizottság 2016. január 1-jéig 
újabb javaslatot terjeszt elő a gépjármű-
vásárlási és gépjármű-regisztrációs adók, 
valamint az éves gépjárműadó 
harmonizálására és oly módon történő
átalakítására vonatkozóan, hogy ezek az 
adók kizárólag a gépjárművek CO2-
kibocsátásán alapuljanak.

Or. de
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Módosítás 212
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 21 pont
2003/96/EK irányelv
29 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2023-ra benyújtja a 
Tanácsnak a közúti szállításban 
alkalmazott földgázra vonatkozó adózási 
szintekkel kapcsolatos, ezen irányelvben 
rögzített előírások végrehajtásának 
értékelését, valamint az irányelv 
módosítására irányuló javaslatát. Ez az 
értékelés többek közt megvizsgálja a 
földgáz és a biometán rendelkezésre állása 
terén elért előrelépést, az újratöltő 
állomások Unión belüli hálózatának 
növekedését, a földgázüzemű járművek 
Unión belüli piaci részesedését, a 
közlekedési célú biometánnal kapcsolatos 
innováció és technológiai fejlesztés 
helyzetét, valamint a minimum adómérték 
valódi értékét.

Or. en

Indokolás

A „felülvizsgálati záradék” a megfelelő eszköz – a gáznemű tüzelőanyagok megújuló 
energiaforrásokból való kifejlesztése tekintetében is – annak felmérésére, hogy továbbra is 
kedvező adókulcsot kell-e alkalmazni az alternatív üzemanyagokra vonatkozóan. Mivel a 
biometán fejlesztése összefügg a fölgázüzemű járművek fejlesztésével, ezért középtávon 
kedvező adóztatási politikára van szükség. A földgáz-/biometán-üzemű motorok 
szennyezőanyag-kibocsátása a dízel- vagy benzinmotorokéval szemben rendkívül alacsony, 
ráadásul általuk jelentős mértékben csökken a zajszennyezés és a CO2-kibocsátás.

Módosítás 213
Gianluca Susta

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 21 pont
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2003/96/EK irányelv
29 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2023-ra benyújtja a 
Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a 
közúti szállításban alkalmazott földgázra 
vonatkozó adózási szintekkel kapcsolatos, 
ezen irányelvben rögzített előírások 
végrehajtásának értékelését, valamint az 
irányelv módosítására irányuló javaslatát. 
Ez az értékelés többek között megvizsgálja 
a földgáz és a biometán rendelkezésre 
állása terén elért előrelépést, az újratöltő 
állomások európai hálózatának 
növekedését, a földgázüzemű járművek 
Unión belüli piaci részesedését, a 
közlekedési célú biometánnal kapcsolatos 
innovációt és technológiai fejlesztéseket, 
valamint a minimum adómérték tényleges 
értékét.

Or. en

Módosítás 214
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – A táblázat – 4 oszlop – 2 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8,8 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ

Or. en

Indokolás

A gázolaj esetében az energiafogyasztás általános adóztatása minimumszintjének a 2013-as 
év szintjén kell maradni. A gázolaj a közlekedési ágazat számára fontos, ezért a gázolaj 
árának versenyképesnek kell maradnia.
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Módosítás 215
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – A táblázat – 5 oszlop – 2sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9,6 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ

Or. en

Indokolás

A gázolaj esetében az energiafogyasztás általános adóztatása minimumszintjének a 2013-as 
év szintjén kell maradni. A gázolaj a közlekedési ágazat számára fontos, ezért a gázolaj 
árának versenyképesnek kell maradnia.

Módosítás 216
Leonardo Domenici

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – A táblázat – 4 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

LPG

KN-kódok: 
2711 12 11-től 
2711 19 00-ig

20 EUR/t 
CO2

1,5 EUR/GJ 5,5 EUR/GJ 9,6 EUR/GJ

Módosítás

LPG

KN-kódok: 
2711 12 11-től 
2711 19 00-ig

20 EUR/t 
CO2

1,5 EUR/GJ 3,5 EUR/GJ 3,5 EUR/GJ

Or. it

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslatban meghatározott, 2015-re és 2018-ra vonatkozó 
adómértékek következtében az üzemanyagpiacról fokozatosan, de elkerülhetetlenül eltűnne a 
cseppfolyósított gáz, és helyébe hagyományos üzemanyagok lépnének, ami hátrányos 
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környezeti, társadalmi és ipari következményekkel járna. Ezért olyan mértékű emelés javasolt, 
amely bár lényegi, a piacok számára mégis könnyebben kezelhető.

Módosítás 217
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – A táblázat – 5 a sor (új)

Módosítás

Motorhajtóany
agként 
felhasznált 
kereskedelmi 
gázolaj

20 EUR/t 
CO2

8,2 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ

Or. en

Módosítás 218
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – D táblázat – 1 a sor (új)

Módosítás

Tranzakciós célú 
villamos áram

– 2013. január 1-jétől - 8,2 EUR/GJ

– 2015. január 1-jétől - 8,8 EUR/GJ

– 2018. január 1-jétől - 9,6 EUR/GJ

Or. de


