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* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről 
szóló 2003/96/EK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0169),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek 
megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0105/2011),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság, a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, valamint a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdésével összhangban;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el 
kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Egy olyan szerteágazó és alapvető 
fontosságú ügy, mint az energia 
megadóztatása az Európai Unióban, nem 
szűkíthető le az éghajlat- és 
környezetpolitikával kapcsolatos 
kötelezettségek számbavételére, legyenek 
azok bármilyen fontosak is. Az Európai 
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Unió számára az energiapolitika céljai, 
éppúgy mint az iparpolitikai célok 
ugyancsak alapvető fontosságúak.

Or. fr

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Biztosítani kell, hogy a belső piac – az 
Európai Tanács 2007. március 8–9-i és 
2008. december 11–12-i ülésének 
elnökségi következtetéseivel összhangban 
– az éghajlatváltozás korlátozásához, a 
megújuló energiaforrások 
igénybevételéhez és az 
energiamegtakarításhoz kapcsolódó új 
követelmények között továbbra is
megfelelően működjön. 

(2) Biztosítani kell, hogy a belső piac – az 
Európai Tanács 2007. március 8–9-i és 
2008. december 11–12-i ülésének 
elnökségi következtetéseivel összhangban 
– az éghajlatváltozás korlátozásához, a 
megújuló energiaforrások 
igénybevételéhez és az 
energiamegtakarításhoz kapcsolódó új 
követelmények között megfelelően 
működjön.

Or. fr

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A bioüzemanyagok fokozatos 
forgalomba hozatala a meglévő jogi keret 
– azaz a megújuló forrásokból előállított 
energia támogatásáról, valamint a 
2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv 
módosításáról és azt követő hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2009. április 23-i 
2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1, továbbá a a benzinre, a 
dízelolajra és a gázolajra vonatkozó 
követelmények, illetőleg az üvegházhatású 
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kibocsátott gázok mennyiségének nyomon 
követését és mérséklését célzó 
mechanizmus bevezetése tekintetében a 
98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi 
hajókban felhasznált tüzelőanyagokra 
vonatkozó követelmények tekintetében az 
1999/32/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló 2009. április 23-i 
2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv2 – alkalmazásának természetes 
következménye lesz. A belső piac 
gyakorlatban tapasztalható túlzottan 
nagyszámú akadályát, amelyek a nemzeti 
piac védelmére irányuló tagállami 
törekvésekből adódnak, ugyanakkor nagy 
valószínűséggel ezen irányelvek 
felülvizsgálatának keretében fel kell 
számolni.
____________
1 HL L 140., 2009.6.5., 16. o.
2 HL L 140., 2009.6.5., 88. o.

Or. fr

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Tekintettel a tagállamokat terhelő 
meglévő kötelezettségekre, nem szükséges 
előírni számukra a bioüzemanyagokra 
vonatkozó kiegészítő adókedvezmény 
bevezetését. Elegendő, ha lehetőségük van 
arra, hogy az adókedvezmény bevezetését 
válasszák.

Or. fr
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
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 

(6) Az egyértelműség kedvéért és az 
értelmezési különbségek elkerülése 
érdekében a 2003/96/EK irányelvhez 
csatolt új mellékletben feltétlenül meg kell 
határozni a CO2-kibocsátási 
referenciatényezőket és az
energiatermékek fűtőértékét. Olyan 
értékeket kell rögzíteni, amelyek pontosak, 
és lehetővé teszik a különböző 
energiatermékek közötti összehasonlítást.
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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. fr

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az üzemanyagok adóztatásának 
jelenlegi, a KN-referenciakódnak 
megfelelő mennyiségen és adószinten 
alapuló, az esetleges keverék összetételét 
figyelmen kívül hagyó rendszere bevált, és 
biztosítja a belső piac megfelelő 
működését.

Or. fr

Indokolás

A Bizottság által javasolt rendszer nem veszi figyelembe a belső piac bizonyos aspektusait, 
elsősorban azt az esetet, amikor valamely tagállam gazdasági szereplője egy másik tagállam 
gazdasági szereplőjének megbízásából keveréket készít.
Jelenleg nem áll rendelkezésre olyan mechanizmus, amely lehetővé tenné a keverékekben 
jelen lévő bioüzemanyagok pontos menniségének meghatározását és ellenőrzését, különösen a 
határokon átmenő szállítások esetében. 
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
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. fr

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
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 

(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 felül kell vizsgálni úgy, hogy 
az adómérték-harmonizáció jelenlegi 
szintjének megőrzése érdekében a 
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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.

minimummértékek tükrözzék a reálérték 
alakulását.

Or. fr

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(17) Az alacsony jövedelmű háztartások és 
jótékonysági szervezetek javára biztosított 
adómentességek és adókedvezmények a 
tagállamok által meghatározandó szociális 
intézkedések részét képezhetik. Az 
energiaforrások egyforma adóügyi 
megítéléséből kifolyólag az ilyen 
adómentességeket és adókedvezményeket a 
tüzelő-, fűtőanyagként 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. de
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Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
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; különös tekintettel 
egyrészt arra, hogy növelni kell a megújuló 
energiaforrások piaci részesedését, 
másrészt pedig arra, hogy a hagyományos 
üzemanyagokkal szemben az alternatív 
üzemanyagokra vonatkozó bizonyos 
kedvezményeket meg kell hosszabbítani, 
hogy ez utóbbiak növelhessék piaci 
részesedésüket, ugyanakkor a minimum 
adómértékeket fokozatosan kell 
kiigazítani.

Or. fr

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
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 

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

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. de

Indokolás

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

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
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 és az 
energiafogyasztás minimális adója között.

Or. fr

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó A CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
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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.

adóztatást a CO2-kibocsátás alapján EUR/t-
ban kell megállapítani az ezen irányelv II. 
mellékletében meghatározott kibocsátási
tényezők alapján. A biomasszára vagy 
biomasszából előállított termékre 
vonatkozóan az ezen irányelv 
mellékletében 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. fr

Indokolás

Az egyértelműség kedvéért és az értelmezési különbségek elkerülése érdekében az irányelvhez 
csatolt új mellékletben feltétlenül meg kell határozni a CO2-kibocsátási referenciatényezőket 
és az energiatermékek fűtőértékét. Olyan értékeket kell rögzíteni, amelyek pontosak, és 
lehetővé teszik az energiatermékek közötti összehasonlítást.
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Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az energiafogyasztás általános adóztatását 
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.

Az energiafogyasztás általános adóztatását 
EUR/GJ-ban kell megállapítani az egyes 
energiatermékeknek és a villamos 
energiának az ezen irányelv II. 
mellékletében meghatározott nettó 
fűtőértéke 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.

Or. fr
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Indokolás

Az egyértelműség kedvéért és az értelmezési különbségek elkerülése érdekében az irányelvhez 
csatolt új mellékletben feltétlenül meg kell határozni a CO2-kibocsátási referenciatényezőket 
és az energiatermékek fűtőértékét. Olyan értékeket kell rögzíteni, amelyek pontosak, és 
lehetővé teszik az energiatermékek közötti összehasonlítást.

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben – az adott esettől függően – a 
2006/32/EK irányelv, a 2007/589/EK 
határozat vagy a 2009/28/EK irányelv az 
érintett termék vonatkozásban nem 
tartalmaz kibocsátási tényezőt és/vagy 
nettó fűtőértéket, a tagállamok a termék 
CO2-kibocsátási tényezőjére és/vagy nettó 
fűtőértékére vonatkozóan rendelkezésre 
álló információra hagyatkoznak.

törölve

Or. fr

Indokolás

Az egyértelműség kedvéért és az értelmezési különbségek elkerülése érdekében az irányelvhez 
csatolt új mellékletben feltétlenül meg kell határozni a CO2-kibocsátási referenciatényezőket 
és az energiatermékek fűtőértékét. Olyan értékeket kell rögzíteni, amelyek pontosak, és 
lehetővé teszik az energiatermékek közötti összehasonlítást.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont
2003/96/EK irányelv
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Amennyiben az energiatermék egy része 
biomasszából vagy biomasszából előállított 
termékből áll, az e részre vonatkozó CO2-

3. Amennyiben az energiatermék egy része 
biomasszából vagy biomasszából előállított 
termékből áll, a tagállamok a keveréktől 
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kibocsátási tényezőt és nettó fűtőértéket a 
(2) bekezdés alapján kell meghatározni, 
függetlenül attól, hogy egyébként maga az 
energiatermék melyik KN-kód alá tartozik. 

függetlenül rögzített adómértéket 
alkalmazhatnak, amennyiben ez az 
adómérték meghaladja az azon KN-kód 
esetében alkalmazandó minimális 
adómértéket, amely alá maga az 
energiatermék tartozik.

125

Or. fr

Indokolás

A meglévő irányelvekben előírt, kevert termékekre vonatkozó jogszabályi minimum, valamint 
a keverékek bioüzemanyag-tartalmának ellenőrzésére szolgáló európai rendszer hiányában a 
tagállamok választhatnak, hogy figyelembe veszik-e a keveréken belüli bioüzemanyag-
tartalmat, vagy nem.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 pont – b alpont
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 
C. táblázatában, egyazon felhasználásnak 
kell tekinteni.

Or. fr
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Indokolás

Nem tűnik ésszerűnek arra kötelezni a tagállamokat, hogy tiszteletben tartsák az európai 
szinten megállapított adómértékek arányát. Ez az intézkedés – például a dízelüzemanyag 
árának jelentős mértékű emelése – káros hatásokkal járhat, és szembemehet az irányelv 
céljaival.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 pont – b alpont
2003/96/EK irányelv
4 cikk – 4 bekezdés

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

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.

Or. fr

Indokolás

A minimum adómértékek automatikus indexálása problematikus, mivel fontos hatáskörtől 
fosztja meg a tagállamokat, valamint növeli az inflációt.
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Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
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. de

Indokolás

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

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
MELLÉKLET
2003/96/EK irányelv
I melléklet – A táblázat – 4 és 5 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

Földgáz
KN-kódok: 
2711 11 00 és 
2711 21 00

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 5,5 EUR/GJ 5,5 EUR/GJ
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Földgáz
KN-kódok: 
2711 11 00 és 
2711 21 00

20 EUR/t 
CO2

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

Or. de

Indokolás

A Bizottság által 2018-tól javasolt minimum adómérték veszélyeztetné a cseppfolyósított gáz 
és a földgáz használatát. Kiigazítás nélkül a cseppfolyósított gáz esetében ez 2018-tól 
összesen 500 EUR/m3-es minimum adómértéket jelentene, ami messze meghaladná például a 
benzinre alkalmazandó minimum adómértéket. A cseppfolyósított gázzal és a földgázzal 
működő motorok sokkal energiahatékonyabbak, mint a benzinmotorok.
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INDOKOLÁS

A javaslat tartalma

Az energiaadóról szóló, 2003-ban elfogadott, jelenleg hatályos irányelv célja mindenekelőtt a 
belső piaci energiaszektor versenytorzulásainak megelőzése volt. Rögzíti az adóköteles 
termékekre vonatkozó közös szabályokat, adóztatásuk időpontját és az engedélyezett 
adómentességeket. Alapvetően az energia felhasznált mennyiségén alapuló minimális 
adókulcsokat határoz meg a fűtőanyagok, az üzemanyagok és a villamos energia tekintetében.  
A minimális adókulcsokon túl a tagállamok saját belátásuk szerint szabadon dönthetnek 
nemzeti adókulcsaikról.

A felülvizsgált irányelvre irányuló javaslat kiigazítja az enerigaadó szerkezetét annak 
érdekében, hogy támogassa az energiafehasználás szempontjából hatékony és egyúttal 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság megvalósításának célját, valamint hogy elkerülje a 
belső piacon jelentkező problémákat. A szén-dioxiddal kapcsolatos elem energiaadóba történő 
beillesztésével a javaslat arra törekszik, hogy az energiaadót hozzáigazítsa az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem terén vállalt uniós kötelezettségekhez. 

A Bizottság javaslata szerint az energiaadók két csoportra oszlanak: az első csoport a CO2-
kibocsátással kapcsolatos, a második pedig az energiatartalommal.

– Egységes minimális adókulcsot vezetnek be a CO2-kibocsátásra (20 euró/t CO2) az összes 
olyan szektor esetében, amely nem tartozik az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerébe (ETS). 
Így e szektoroknak, azaz a háztartásoknak, a közlekedési szektornak, a kisvállalkozásoknak és 
a mezőgazdaságnak meg kell fizetniük a CO2 árát. A megújuló energiaforrásokra a CO2-
kibocsátással kapcsolatos adóztatás nem vonatkozik.

– Egy adott energiatermékre alkalmazandó energiaadó minimális kulcsa a továbbiakban nem 
a felhasznált mennyiségen alapul, hanem a termék energiatartalmán (EUR/GJ). Más 
szavakkal az egyes termékek annak alapján adóznak, hogy mennyi energia előállítását teszik 
lehetővé, ami automatikusan jutalmazza az energiahatékonyságot. 

Az adó CO2-kibocsátással kapcsolatos része és az energiával kapcsolatos része együtt alkotják 
egy adott termék energiaadóját. A tagállamok szabadon dönthetnek az EU által meghatározott 
minimális adókulcsnál magasabb adókulcsról, valamint olyan adóstruktúra kialakításáról, 
amely tükrözi a különböző energiaforrásokra kivetett minimum adómértékek közötti 
összefüggést (az arányosság elve vagy kiigazítási záradék). Dönthetnek például úgy, hogy 
csak az adó energiatartalommal kapcsolatos részét emelik a minimális kulcs fölé, a CO2-
kibocsátással összefüggő részt pedig nem, vagy éppen fordítva. 

A háztartások fűtése esetében a tagállamok rendelkezésére álló azon rugalmas lehetőséget, 
miszerint bizonyos termékeket (a gáz, a szén és koksz, valamint a villamos áram) 
adómentességben részesíthetnek, valamennyi fűtőanyagra (köztük az ásványolajokra is) 
kiterjesztik.
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Ami a mezőgazdaságot illeti, erre az ágazatra továbbra is csökkentett kulcsok érvényesek, de 
e kulcsok a környezetvédelmi céloktól függenek majd, hogy a mezőgazdaság is hozzájáruljon 
az energiafogyasztás csökkentése érdekében tett közös erőfeszítésekhez. A felülvizsgált 
irányelvet 2013-tól kellene alkalmazni, hogy az uniós ETS harmadik szakaszával 
párhuzamosan működjön. 

Az előadó álláspontja

Elvi szinten az előadó elsimeri, hogy e javaslat jelentősen hozzájárul a „20-20-20”-as európai 
stratégia megvalósításához az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása tekintetében.

Azt is hangsúlyozni kívánja, hogy egy olyan szerteágazó és alapvető fontosságú ügy, mint az 
energia megadóztatása az Európai Unióban, nem szűkíthető le az éghajlat- és 
környezetpolitikával kapcsolatos kötelezettségek számbavételére, legyenek azok bármilyen 
fontosak is, továbbá hogy az energiapolitika és az iparpolitika céljai is alapvető jelentőséggel 
bírnak. Úgy látja, hogy ez utóbbiak kissé háttérbe szorultak az irányelv felülvizsgálatát 
meghatározó munkák során. Ezért rendkívül fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt 
a szerteágazó, adott esetben egymással ellentétes problémák között az uniós szinten megfelelő 
ösztönzés érdekében.

Az előadó véleménye szerint jobban kellene ügyelni az energia kérdésével kapcsolatos, a 
közösségi szervek részéről jelenleg tárgyalt összes ügy közötti koherenciára. Annak 
érdekében, hogy az energia adóztatásának kérdését minden szempontból körültekintően 
kezeljék, biztosítani kellene az elfogadandó iránymutatások összeegyeztethetőségét az 
energiahatékonyságról szóló irányelvvel (amelyet jelenleg az Európai Parlament egy másik 
bizottsága vizsgál) és tágabb értelemben a nagyrészt még kidolgozatlan európai 
energiapolitika alapvető iránymutatásaival. Nagyon valószínű, hogy ennek az óhajnak nem 
lesz foganatja, vagy nem fogják kellőképpen figyelembe venni, ami azzal a veszéllyel jár, 
hogy csorbát szenved a határozatok koherenciája.

Összességében az előadó támogatja a Bizottság módszertani megközelítését, amelynek célja 
az energia kettős alapon – a szén-dioxid-kibocsátás, illetve az energiatartalom alapján –
történő adóztatása. Ez a rendszer egyrészt logikusabbnak, másrészt következetesebbnek is 
tűnik a korábbinál. A előadó elismeri, hogy megalapozottak az energiaforrások jobb 
felhasználásával és a kevésbé szennyező energiafajták fokozott alkalmazásával kapcsolatos 
érvek.

Emellett a tonnánkénti 20 eurós CO2-adó bevezetése a becslések szerint 20 milliárd eurós 
adóbevételt jelent 2020-tól kezdődően az Európai Unió összes állama számára.

Mindazonáltal a Bizottság új javaslatai – nevezetesen egyrészt a felhasznált energiatermék 
szén-dioxid-kibocsátása, illetve energiatartalma alapján történő adóztatás, másrészt az uniós 
szinten meghatározott minimumküszöbök közötti arányosság tagállamok általi tiszteletben 
tartása – legkézzelfoghatóbb hatásként a tagállamok nagy többségében a dízelüzemanyag 
árának jelentős emelkedését vonnák maguk után.

Noha az előadó elfogadja a dízelre vonatkozó minimumérték növelésének elvét, amely 
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megfelel az Európai Bizottság által bevezetni kívánt logikus és következetes módszertannak, 
ugyanakkor nem tartja kívánatosnak az arányosság elvének jelenlegi formájában való 
fenntartását, tekintettel arra, hogy az jelentős destabilizáló hatásokat fog előidézni.

Intézményi szempontból az előadó elsősorban azt tartja megfontolásra érdemesnek, hogy az 
arányosság elvének tagállamok általi szigorú betartása közvetlenül befolyásolja a 27 
tagállamban a különböző energiafajták esetében alkalmazott adómértékeket, miközben 
mostanáig a minimumküszöbök szabálya volt érvényben. A jelenlegi javaslat értelmében ezért 
az Európai Unió valójában jelentős mértékben beavatkozna a nemzeti adópolitikákba.

A széles értelemben vett iparpolitika szintjén a dízelüzemanyag árának számos tagállamon 
belüli jelentős emelkedése (hogy csak egy konkrét példát említsünk, Németországban az 
áremelkedés 2023-ban literenként 31 cent lenne) minden bizonnyal sokkal több olyan 
problémát okozna, amelyet ez az intézkedés nem tudna megoldani.

Tudományosan nem vitatható, hogy a termodinamika elvének megfelelően a dízelmotor 
komparatív előnyökkel rendelkezik a benzinmotorral szemben, különös tekintettel a 
teljesítményre és az energiahatékonyságra. A legfrissebb tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
szén-dioxid-kibocsátás Európai Unió által célként kitűzött csökkentésének egy része a 
dízeljárművek szélesebb körű használatával valósítható meg.

Emellett annak ismeretében, hogy Európa jelentős versenyelőnnyel rendelkezik a világ más 
részeihez képest a dízelmotorok technológiai fejlődése terén, és ehhez a fejlődéshez magas 
színvonalú kutatásra van szükség, amely jelentős előnyt jelent az Európai Unió számára más 
gazdasági nagyhatalmakkal szemben, nem tűnik ésszerűnek, hogy az európai gépjárműipart, 
amelynek a harmadik országok által támasztott hatalmas versennyel és strukturális 
problémákkal is szembe kell néznie, ilyen nagyságrendű destabilizáló hatásnak tegyük ki. 

Ezeket a következményeket még a 2023-ig kijelölt tízéves átmeneti időszak sem tudja 
enyhíteni.  

Az arányossággal szembeni harmadik jelentős érv a fogyasztói árakra gyakorolt hatás. A 
bizonyos üzemanyagok árának jelentős emelkedése nyomán bekövetkező infláció kockázata 
nem zárható ki, különös tekintettel arra, hogy a tagállamoknak – rossz államháztartási 
helyzetük miatt – nem áll módjukban csökkenteni például az üzemanyag fogyasztási adóját. 

A fogyasztók szintén kárt szenvednének, csakúgy, mint az egész közlekedési ágazat, 
amelynek jelentős költségemelkedéssel kell szembenéznie.

Amíg az energiaárak változása az infláció fő forrása, az előadó véleménye szerint feltétlenül 
el kell kerülni az olyan mechanizmusok alkalmazását, amelyek természetüknél fogva 
áremelkedéshez vezethetnek.

Ezen álláspont alapján az előadó határozottan ellenzi a minimum adómértékeknek az árak 
alakulása, illetve a szén-dioxid árának emelkedése/csökkenése szerinti automatikus 
kiigazítására irányuló javaslatot, . Az előadó emellett e tekintetben meglepődéssel fogadta, 
hogy az Európai Bizottság, amely ugyanazon érvek alapján mindenkor kész arra, hogy bírálja 
a bérek automatikus indexálását azokon a területeken, ahol az még létezik, az energia 
adóztatásával kapcsolatban javaslatot tesz az indexálás bevezetésére. Fontos, hogy a jogalkotó 
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ura legyen saját döntéseinek ebben a kérdésben. Az automatikus emelés nem megfelelő.

Ami az alternatív üzemanyagok, mint a cseppfolyósított gáz (LPG) és sűrített földgáz (CNG) 
kezelését illeti, az előadó elismeri, hogy a következetesség érdekében hosszú távon 
ugyanazokat az – energiatartalomhoz és szén-dioxidhoz kapcsolódó – adómértékeket kellene 
alkalmazni az összes üzemanyagra, így a cseppfolyósított gázra és a sűrített földgázra is. Azaz 
az egyes üzemanyagok szén-dioxid-kibocsátás tekintetében fennálló előnyeit az adórendszer 
automatikusan díjazná, egyéb versenyelőnyöket azonban nem biztosítana. Ugyanakkor mivel 
az e termékekre jelenleg alkalmazandó adómértékek sokszor nagyon alacsonyak, és –
tekintettel a beruházási és infrastrukturális költségekre – időbe fog telni, amíg ezek a 
termékek ténylegesen versenyre tudnak kelni a hagyományos üzemanyagokkal, javasolt, hogy 
a minimum adómérték 2015-től csak 5,50 EUR/GJ-ra emelkedjen, a 2018-tól tervezett 9,60 
EUR/GJ-os emelésre pedig ne kerüljön sor. Ez a korlátozás lehetővé tenné, hogy az alternatív 
üzemanyagok komparatív előnyt élvezhessenek, amire szükség van a jobb 
energiahatékonyságú technológia fejlesztéséhez.


