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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság javaslatának célja a jelenlegi energiaadó-irányelv felülvizsgálata: az 
energiatermékekre vonatkozó minimális adókulcs két részre – vagyis a CO2-vel kapcsolatos 
adóztatásra és az energiatartalom alapján történő adóztatásra – bontásával az irányelv jobban 
szolgálja majd az éghajlat-változási politika céljait és az energiatermékek belső piaca 
átláthatóbb és méltányosabb lesz. 

A javaslat fontos lépést jelent a helyes úton; elsősorban az adózás alapjának a térfogattól és a 
tömegtől a CO2-tartalom és az energiatartalom felé való eltolása alapvető, szükséges és jól 
megalapozott változás. Mindazonáltal van némi okunk azt feltételezni, hogy a célkitűzések 
némelyike nem valósul meg maradéktalanul, és elszalasztjuk a lehetőségeket az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemhez való hozzájárulás maximalizálására, az európai 
környezetminőség javítására és egy alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasággá történő 
gyors átalakulásra. 

Ezért a vélemény előadója a bizottsági javaslatnak az alábbi alapelvek mentén történő 
módosítására tesz javaslatot:

- azonos módon kell kezelni a különböző magánközlekedési eszközöket a költségek 
internalizálásának maximalizálása és az egyenlő versenyfeltételek megteremtése 
érdekében, így a légi és tengeri közlekedés kizárását törölni kell,

- ugyanezen okoknál fogva a mezőgazdaságra és az erdészetre vonatkozó 
mentességeket fokozatosan meg kell szüntetni,

- amennyiben az energia megadóztatása nem haladná meg még az inflációt sem, és az 
ETS-piacon nem volna a CO2-árakhoz rögzítve, elveszítené irányító funkcióját,

- a háztartások mentesítése az energiahatékonyságot célzó ösztönzések ellenében hat, 
másrészt azonban a háztartások szociális korrekciós mechanizmusok nélkül való 
bevonása energiaszegénységet eredményez, különösen a legsérülékenyebb csoportok 
esetében,

- a biomassza nem természetéből adódóan CO2-semleges.

Végezetül az előadó támogatni kívánja a Bizottság javaslatát, mivel az a jó irányba tett igen 
fontos lépés. Mindazonáltal néhány kiigazítás elfogadásával és egyes kivételek és 
mentességek eltörlésével még jobb eredményekre számíthatunk.

MÓDOSÍTÁSOK

 a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a 
Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az 
alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Valódi összhangot kell biztosítani az 
Európai Unión belül a különböző 
energiaforrások adóztatása tekintetében, 
és meg kell teremteni a megújuló 
energiaforrások adóztatásának keretét.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
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 a lehető legjobban
működjön.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Figyelembe kell venni az új 
adóztatási rendszer gyakorlati 
következményeit, különösen most, amikor 
Európát pénzügyi és gazdasági válság 
sújtja, melynek hatásait és 
következményeit fel kell mérni. Ezzel 
összefüggésben a hatásvizsgálat során 
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összegyűjtött adatokat aktualizálni kell.

Módosítás 4

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 
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.

(3) A CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
adóztatás hatékony eszköz lehet a 
tagállamok számára a fogyasztók és a 
környezetszennyező ágazatok környezeti 
szempontból fenntartható magatartásra 
való ösztönzéséhez, valamint az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 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 megfelelő, azon 
energiaforrások tekintetében szükséges
csökkentéséhez, 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 szerinti 
uniós rendszer hatálya alá. A CO2-
kibocsátás adóztatásának a belső piac 
megfelelő működésére kifejtett potenciális 
hatásai miatt közös szabályokra van 
szükség ezen a téren. Ugyanakkor a fent 
említett adóztatási szabályok 
megállapításakor gondot kell fordítani a 
fogyasztásiadó-rendszer egyszerűségének 
megőrzésére, valamint arra, hogy ne 
növekedjenek a fogyasztási adókkal 
kapcsolatos adminisztratív terhek.
Továbbá a CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
adó nem növelheti jelentősen az 
energiaárakat, mivel egy ilyen 
áremelkedés kedvezőtlen hatással volna az 
Unió gazdasági versenyképességére és a 
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fogyasztók vásárlóerejére.

Módosítás 5

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 tenné a biomassza-
üzemanyagok vagy biomasszából készült
üzemanyagok egyedi megítélését is, 
feltéve, hogy megfelelnek a megújuló 
energiaforrásból előállított energia 
támogatásáról szóló, 2009. április 23-i 
2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 17. cikkében1 meghatározott 
fenntarthatósági kritériumoknak.
1 HL L 140., 2009.6.5., 16. o.

Módosítás 6

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 

(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 



AD\891524HU.doc 7/24 PE472.296v03-00

HU

adómértékek kerültek megállapításra, az 
összes érintett termék vonatkozásában 
egyenlő legyen a nemzeti adóztatás 
mértéke. Indokolt esetben az adómértékek 
kiegyenlítésére átmeneti időszakot kell 
előírni.

adómértékek kerültek megállapításra, az 
összes érintett termék vonatkozásában 
egyenlő legyen a nemzeti adóztatás 
mértéke. Indokolt esetben átmeneti 
időszakot kell előírni az adómértékeknek a 
tagállami sajátosságokat kellő mértékben 
figyelembe vevő kiegyenlítésére.

Módosítás 7

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.

(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, átmeneti időszakokról kell 
rendelkezni.

Módosítás 8

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 

(13) Fenn kell tartani a tagállamok azon 
lehetőségét, hogy a gázolaj 
motorhajtóanyagként való kereskedelmi 
felhasználására alacsonyabb adómértéket 
alkalmazhatnak a nem kereskedelmi 
felhasználással szemben. A 2003/96/EK 
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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.

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.

Indokolás

Meg kell őrizni a tagállamok azon lehetőségét, hogy a gázolaj motorhajtóanyagként 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 9

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

Indokolás

A földgáz/biometán az olajból nyert üzemanyagok alternatívája, egyedülállóan alacsony 
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mennyiségben bocsát ki mérgező és rákkeltő anyagokat, részecskekibocsátása a nullához 
közelít, reaktív szénhidrogén kibocsátása nulla, NOx kibocsátása csökkentett mértékű, 
valamint csökken a zajszint 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 10

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) Biztosítani kell, hogy a gazdasági és 
pénzügyi válság által súlyosan érintett
háztartások – melyek némelyikét a 
szélsőséges gazdasági körülmények 
szociális bizonytalanságba és
energiaszegénységbe taszították –
helyzetét ne nehezítsük tovább az 
adóterhek növelésével. 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.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A motorhajtóanyagként használt (18) A motorhajtóanyagként használt 
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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.

cseppfolyósított gázra (LPG) az 
energiafogyasztás általános adóztatásának 
alacsonyabb minimum mértékei 
formájában alkalmazott 
adókedvezmények, vagy ezen
energiatermék adómentessé tételének 
lehetősége 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 minimum 
mértékei formájában alkalmazott 
adókedvezményeket, vagy ezen 
energiatermékek adómentessé tételének 
lehetőségét csak az ezen irányelv a közúti 
szállításban alkalmazott földgázra 
vonatkozó adózási szintekkel kapcsolatos 
előírásai végrehajtásának a Bizottság által 
legkésőbb 2023-ig elvégzett értékelését 
követően kell megszüntetni. Ennek az 
értékelésnek többek között meg kell 
vizsgálnia a földgáz és a biometán 
rendelkezésre állása terén elért 
előrelépést, az újratöltő állomások 
hálózatának növekedését Európában, a 
földgázüzemű járművek piaci részesedését 
az Unióban, a közlekedési üzemanyagként 
használt biometánnal kapcsolatos 
innovációt és technológiai fejlesztéseket, 
valamint az adóztatás minimumszintjének 
valódi értékét.

Indokolás

A biometán a bioüzemanyagok 10%-os piaci részesedésének 2020-ra való elérésére 
vonatkozó célkitűzés teljesítésének egyik fontos eleme. A biometán fejlesztése összefügg a 
földgázüzemű járművek fejlesztésével, és egy olyan, kedvező adóztatási politika 
kialakításával, amely lehetővé teszi a metán újratöltő infrastruktúra kifejlesztését. 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 felmérésére, hogy továbbra is 
kedvező adókulcsot kell-e alkalmazni az alternatív üzemanyagok tekintetében, illetve a 
gáznemű tüzelőanyagok megújuló energiaforrásokból való kifejlesztése érdekében.
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Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A közlekedési kibocsátások 60%-os 
csökkentésére vonatkozó, 2050-ig 
megvalósítandó célkitűzésnek a 
„hagyományos üzemanyaggal működő” 
gépjárművek városi használatának 2030-
ig történő felére csökkentése révén való 
elérése érdekében, ahogyan az az „Útiterv 
az egységes európai közlekedési térség 
megvalósításához – Úton egy 
versenyképes és erőforrás-hatékony 
közlekedési rendszer felé” című, 2011. 
március 28-i bizottsági fehér könyvben 
szerepel (COM(2011)0144), fokozottabban 
kellene ösztönözni a hidrogén és a 
villamos energia piaci részesedésének 
fejlesztését, melyeket a Mobilitáspolitikai 
és Közlekedési Főigazgatóság irányítása 
alatt álló, az alternatív üzemanyagokkal 
foglalkozó szakértői csoportnak a jövő 
közlekedési üzemanyagairól készített és a 
Bizottság által 2011. január 25-én 
közzétett jelentése az olaj mint üzemanyag 
„első számú lehetséges helyettesítőiként” 
említ. Ahogy az uniós jogszabályokba, pl. 
az új TEN-T-iránymutatásokba, egyre 
nagyobb mértékben kerül be az alacsony 
szénfelhasználású közlekedési üzemanyag 
technológiák integrálásának támogatása, 
mélyebb ismeretekre van szükségünk 
azzal kapcsolatban, hogy az EU jelenlegi 
és jövőbeli energiaügyi és 
környezetvédelmi jogszabályai milyen 
hatással vannak az alternatív 
üzemanyagok, így a hidrogén és az 
villamos áram használatának az európai 
energia- és közlekedési rendszerben való 
elterjedésére. A megújuló forrásokból 
származó hidrogénnek az üzemanyagok 
teljes összetételében képviselt, a 
2009/28/EK irányelv 3. cikk 4. pontja 
szerinti aránya kiszámítására vonatkozó 
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módszerről szóló bizottsági javaslatot, 
melyet már 2011. december 31-ig be 
kellett volna nyújtani, ki kellene egészíteni 
a 2003/96/EK irányelvnek a megújuló 
forrásokból származó hidrogén tiszta és 
energiahatékony közlekedési 
üzemanyagként történő használatának 
ösztönzését célzó módosításaira tett 
javaslat hatásvizsgálatával.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(20) A 2003/96/EK irányelv 15. cikkének
(3) bekezdése alapján a tagállamok a 
mezőgazdasági, kertészeti vagy 
haltenyésztési munkálatokra és az 
erdőgazdálkodásra nemcsak az üzleti célú 
felhasználásokra általában alkalmazható 
rendelkezéseket, hanem nulláig 
csökkenthető adómértéket is 
alkalmazhatnak. A CO2-kibocsátáshoz 
kapcsolódó adóztatást illetően az érintett 
ágazatok megítélésekor figyelembe kell
venni a gazdasági egységek méretét és 
terméshozamát.  A mezőgazdasági 
ágazatban az említett adóztatást szintén 
arra a szénmegkötő képességre kellene 
alapozni, amelyet az állandó gyepterületek 
biztosítanak.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az irányelv által bevezetett általános (21) Az irányelv által bevezetett általános 
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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.

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 biometánt a CO2 és az 
energiatartalom tekintetében adómentessé 
kell tenni, feltéve, hogy előállítása 
megfelel a 2009/28/EK irányelv 17. 
cikkében lefektetett fenntarthatósági 
feltételeknek.

Indokolás

A biometán az egyik 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 
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adómentessé kell tenni. A földgázhálózatba bejuttatott biometán százalékos arányának 
megfelelően csökkenteni kell a földgázra kivetett teljes adót.

Módosítás 15

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

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:
"1a. A Bizottság 2012. december 31. előtt 
javaslatot nyújt be az irányelvnek egy a 
villamos energia termeléséhez használt 
nukleáris fűtőelemekre vonatkozó 
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minimális adókulccsal való kiegészítése és 
a nukleáris fűtőelemeknek az e cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
energiatermékek körébe való felvétele 
céljából.”

Indokolás

Az energiaadó-irányelv felülvizsgálata nem terjed ki a nukleáris üzemanyagok kérdésére.
Holott a nukleáris energia használatához kötődő külső hatások, az egy esetleges nukleáris 
balesettel járó potenciális kockázatok, valamint a különböző energiaforrások közti egyenlő 
versenyfeltételek megteremtésének követelménye egyként indokolják az irányelvnek a 
nukleáris fűtőelemekre vonatkozó minimális adókulccsal való kiegészítését. Az említett 
minimum adómértéknek meg kell felelnie a nukleáris energiát az uniós kibocsátás-
kereskedelmi rendszer eredményeként megemelkedett villamosenergia-árak miatt érintő 
pénzügyi előnyöknek.

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– energiatermékek kettős felhasználása – energiaigényes ipar és energiatermékek 
kettős felhasználása

Indokolás

Az irányelvben pontosítani kell, hogy nem alkalmazandó a nagy energiaintenzitású iparra, így 
biztosítva azt, hogy az irányelv egyformán kezelje az ipar valamennyi nagy energiaintenzitású 
szektorát.

Módosítás 18

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 
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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 2023. január 1-
jétől alkalmazandó. A 7. cikkben foglalt 
eltérések nem alkalmazandók a 
kereskedelmi szállításra.

Indokolás

Meg kell őrizni a tagállamok azon lehetőségét, hogy a gázolaj motorhajtóanyagként 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 19

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

Az üzemanyagként használt földgáz és 
biometán esetében az energiafogyasztás 
általános adóztatásának magasabb 
minimum szintjei csak a közúti 
szállításban használt földgázra 
alkalmazandó adómértékre vonatkozóan 
ezen irányelvben megállapított 
rendelkezések végrehajtásának a 
Bizottság által 2023-ig elvégzett 
értékelését követően alkalmazandók. Ez az 
értékelés többek között megvizsgálja a 
földgáz és a biometán rendelkezésre állása 
terén elért előrelépést, az újratöltő 
állomások hálózatának növekedését 
Európában, a földgázüzemű járművek 
piaci részesedését az Unióban, a 
közlekedési üzemanyagként használt 
biometánnal kapcsolatos innovációt és 
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technológiai fejlesztéseket, valamint az 
adóztatás minimumszintjének valódi 
értékét.

Indokolás

A földgázt és a biometánt a keverési arány korlátozása nélkül lehet használni a jelenlegi 
belsőégésű motorokban. A biometán az egyik fontos eleme annak a kötelezően 
megvalósítandó célnak, hogy 2020-ra a szállításban a bioüzemanyagok aránya elérje a 10%-
ot. Fejlesztése összefügg a földgázüzemű járművek fejlesztésével, és egy olyan, kedvező 
adóztatási politika kialakításával, amely lehetővé teszi a metán újratöltő infrastruktúra 
kifejlesztését. Az olajból nyert üzemanyagok rendelkezésünkre álló alternatívájaként a metán 
NMHC-, PM- és NOx-kibocsátása igen alacsony , ezáltal javul a városi levegő minősége. A 
metán használata továbbá jelentős mértékben csökkenti a zajszintet és kevesebb CO2 
keletkezik.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont – b pont
2003/96/EK irányelv 
5 cikk – harmadik 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;

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, 
valamint csökken a zajszint 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 21

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont 
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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.

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

2. A tagállamok különbséget tehetnek a 
kereskedelmi és nem kereskedelmi 
felhasználású gázolaj között.
„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.
3. A tagállamok a kereskedelmi szállítók 
számára biztosítják a lehetőséget arra, 
hogy eltérő adóelszámolási rendszert 
alkalmazzanak.

Indokolás

Meg kell őrizni a tagállamok azon lehetőségét, hogy a gázolaj motorhajtóanyagként 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 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

hajókat ellátó villamos energia.

Indokolás

Alapvető fontosságú a kikötőket és a hajókat érintő olyan beruházások végrehajtása, melyek 
lehetővé teszik, hogy a hajók a rakparton a villamos energia hálózathoz csatlakozhassanak, 
ezért, amennyiben azt akarjuk, hogy az elkövetkező években az európai kikötőkben még több 
ilyen kezdeményezés szülessen, nem célszerű meghatározni a mentesség időbeli hatályát. 
Hátráltatná a befektetéseket, amennyiben fennáll annak a veszélye, hogy 2021-től az ily 
módon biztosított villamos energiát megadóztatják.

Módosítás 23

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) 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.

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. 2023. január 1-jéig a i. 2023. január 1-jéig a 29. cikk (3a) 
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motorhajtóanyagként felhasznált földgáz 
és cseppfolyósított gáz (LPG);

albekezdésének sérelme nélkül az 
üzemanyagként felhasznált földgáz, 
biometán és cseppfolyósított gáz (LPG);

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. a szöveg a következő ponttal egészül ki:
„m) a tüzelő-, fűtőanyagként használt 
LPG, ideértve az ezen irányelv 4. cikkének 
(3) bekezdésétől való eltérés révén;”

Indokolás

A tagállamoknak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy választhassák azt a lehetőséget, hogy 
eltérnek a jövedéki adó meghatározott minimumszintjétől és az adósemlegesség 4. cikk (3) 
bekezdésében említett elvétől. Az LPG környezetvédelmi szerepe (abban a tekintetben, hogy 
esetében kevesebb a CO2-kibocsátás összehasonlítva a hagyományos üzemanyagokkal) és 
társadalmi szerepe indokolja az eltéréseket, mivel lehetővé teszi az energiaellátást a polgárok 
általi elsődleges használat számára (fűtés, főzés és vízmelegítés) a kieső területeken (ritkán 
lakott vidéki vagy hegyvidéki területek, szigetek).

Módosítás 26

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 

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.
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azzal egyenértékű energiahatékonyságot 
eredményeznek, mintha az európai uniós 
minimum adómértéket alkalmazták volna.

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. A szöveg a következő albekezdéssel 
egészül ki:

__________________

„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 biometánt a 
CO2 és az energiatartalom tekintetében 
adómentessé kell tenni, feltéve, hogy 
előállítása megfelel a 2009/28/EK irányelv 
17. cikkében lefektetett fenntarthatósági 
feltételeknek.”

 A Bizottság javaslatában az 1. cikk 13. pontja után a 14. 

pont helyett hibásan az „(1)” szám szerepel.

Indokolás

A biometán az egyik 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 28

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

Indokolás

Annak érdekében, hogy lehetséges legyen az új fejlemények és technológiai eredmények gyors 
beépítése, valamint a szén-dioxid-piac eseményeinek nyomon követése, háromévente 
ellenőrizni kell, hogy az adózási szintek nem szorulnak-e módosításra.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 21 pont 
2003/96/EK irányelv
29 cikk – 3 a albekezdés (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 között megvizsgálja a 
földgáz és a biometán rendelkezésre állása 
terén elért előrelépést, az újratöltő 
állomások hálózatának növekedését 
Európában, a földgázüzemű járművek 
piaci részesedését az Unióban, a 
közlekedési üzemanyagként használt 
biometánnal kapcsolatos innovációt és 
technológiai fejlesztéseket, valamint az 
adóztatás minimumszintjének valódi 
értékét.
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Indokolás

A „felülvizsgálati záradék” a megfelelő jogalkotási eszköz annak középtávú felmérésére, hogy 
továbbra is kedvező adókulcsot kell-e alkalmazni az alternatív üzemanyagok tekintetében, 
illetve a gáznemű tüzelőanyagok megújuló energiaforrásokból való kifejlesztése érdekében. A 
biometán az egyik fontos eleme annak a célnak, hogy 2020-ra a szállításban a 
bioüzemanyagok aránya elérje a 10%-ot. Mivel a biometán fejlesztése összefügg a 
földgázüzemű járművek fejlesztésével, ezért középtávon kedvező adóztatási politikára van 
szükség. A földgáz-/biometán-üzemű motorok szennyezőanyag-kibocsátása szemben a dízel-
vagy benzinmotorokkal rendkívül alacsony, ráadásul jelentős mértékben csökken a 
zajszennyezés és a CO2 kibocsátás.
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