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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
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Ami a tagállamok azon lehetőségét 
illeti, 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, ezért törölni 
kell. 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) Ami a tagállamok azon lehetőségét 
illeti, 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, ezért törölni 
kell. Méltányossági meggondolásokból, 
valamint azért, hogy képesek legyünk 
egyenlő versenyfeltételeket teremteni a
motorüzemanyagokat használó, 
különböző áruszállító járművek számára, 
a motorüzemanyagok és a légi, illetve a 
vízi közlekedés során használt egyéb 
energiatermékek adóját ennek 
megfelelően kellene 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

Módosítás 2

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
eredményeként elveszítenénk a CO2-
kibocsátások és az energiafelhasználás 
csökkentésének egyik fontos ösztönzőjét.
Az energiaadóból származó bevételeket az 
alacsony jövedelemmel rendelkező és 
különösen sebezhető személyek 
védelmében, a szociális lakások vagy az 
energiaszegénységben élők otthonainak 
felújítását célzó projektekre kellene 
fordítani. Egyes tagállamokban a 
megnövekedett fűtési költségeket már 
jelenleg is magasabb összegű szociális 
jóléti juttatásokkal vagy kiegészítő 
szociális intézkedésekkel ellensúlyozzák. A
tagállamokat kötelezni kellene rá, hogy
jelentésben számoljanak be a 
Bizottságnak az alacsony jövedelemmel 
rendelkezők védelmét célzó 
intézkedéseikről.

Or. en

Módosítás 3

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 

(19) 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.
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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.

Or. en

Módosítás 4

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.

törölve

Or. en
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Módosítás 5

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 
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 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. Ezt a mentességet a 
CO2-kibocsátás-megtakarításokról szóló 
2009/28/EK irányelv rendelkezéseivel 
összhangban tovább kellene korlátozni. Ez 
azt jelentené, hogy a szén-dioxid-adó alóli 
mentességet, amely az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának legalább 
35%-os csökkentését biztosító 
bioüzemanyagokra és folyékony bio-
energiahordozókra vonatkozik, csak 2016 
végéig kellene érvényben tartani. 2017-től 
ennek a korlátnak 50%-nak, 2018-tól 
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pedig 60%-nak kell lennie.

Or. en

Módosítás 6

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.

Or. en

Módosítás 7

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

Or. en

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 8

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.

(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 2020. január 1-
jétől alkalmazandó.

Az első albekezdés alkalmazásában, 
minden olyan felhasználást, amelyre

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

vonatkozóan minimum adómérték került 
megállapításra az I. melléklet A. és 
C. táblázatában, egyazon felhasználásnak 
kell tekinteni.

Or. en

Indokolás

Nem látunk okot arra, hogy miért ne lehetne az úgynevezett „műszaki semlegességet” már 
2023 előtt is alkalmazni. Az ehhez vezető út ismert, a semlegesség 2020-ra problémamentesen 
megvalósítható.

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a cikk a következő bekezdéssel egészül 
ki:
„4a. A CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó 
általános adóztatás ezen irányelvben 
megállapított minimum szintjeit 
2016. július 1-jétől kezdődően 
háromévente ki kell igazítani a kibocsátási 
egységek piaci árának alakulása 
függvényében.
A CO2 kibocsátással kapcsolatos adózást 
minden aktualizálás alkalmával az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei kereskedelmének rendszeréből 
következő mindenkori szénárakhoz kell 
igazítani.
A kiigazítás módjára vonatkozó műszaki 
specifikációkat a Bizottság által a 29. 
cikkel összhangban 2015 végéig 
benyújtandó jelentés tartalmazza.
A Bizottság az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzéteszi az így megállapított, a 
CO2-kibocsátásra vonatkozó minimum 
adómértékeket.
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Or. en

Indokolás

A CO2-kibocsátásra vonatkozó minimum adómértéket hozzá kell igazítani a szénnek az uniós 
kibocsátás-kereskedelmi rendszerben alkalmazott árához, ezáltal biztosítva, hogy az adó CO2 
összetevője ne veszítse el valódi tartalmát. Mivel nem látható előre, hogy az uniós kibocsátás-
kereskedelmi rendszerben miként alakul a szén ára, óvintézkedéseket kell hozni annak 
érdekében, hogy kiszámítható körülményeket lehessen biztosítani a kibocsátás-csökkentésbe, 
az energiahatékonyság fokozásába és az energia-megtakarításba befektető magán- és állami 
szereplők számára.

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a cikk a következő bekezdéssel egészül 
ki:
„4b. A CO2-kibocsátással kapcsolatos 
uniós célkitűzések jelentős mértékű 
módosítása esetén a Bizottság a 
célkitűzések jelentős mértékű 
módosításáról szóló döntés 
meghozatalának időpontjától számított 
három hónapon belül jelentést nyújt be 
arra vonatkozóan, hogy az új célkitűzések 
megvalósítása az irányelv milyen 
lehetséges kiigazításait teszi szükségessé. 
A Tanács a bizottsági jelentés 
benyújtásának időpontjától számított 
három hónapon belül határoz arról, hogy 
a CO2-kibocsátással kapcsolatos 
minimum adómértéket ennek megfelelően 
ki kell-e igazítani.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a CO2 kibocsátás-csökkentési szinteket 2020-ig a jelenlegi szintnél magasabbra 
helyeznék, a CO2 kibocsátásra vonatkozó, ezen irányelvben szereplő minimum adómértéket ki 
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kellene igazítani az új kibocsátás-csökkentési célkitűzés támogatása érdekében.

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 8. cikk (1) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:

(7) A 8. cikk törlendő.

Or. en

Indokolás

Ezeket nem célszerű mentességben részesíteni az energiaadó előírásainak hatálya alá tartozó 
egyéb gazdasági tevékenységekkel szembeni méltányos eljárás, valamint annak érdekében, 
hogy ne szalasszuk el a fenti tevékenységek CO2-kibocsátásainak és energiafelhasználásának 
csökkentését célzó ösztönzők bevezetésére kínálkozó lehetőségeket.

Módosítás 12

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

Ezeket nem célszerű mentességben részesíteni az egyéb közlekedési eszközökkel kapcsolatos 
méltányos eljárás, valamint annak érdekében, hogy ne szalasszuk el a fenti tevékenységek 
CO2-kibocsátásainak és energiafelhasználásának csökkentését célzó ösztönzők bevezetésére 
kínálkozó lehetőségeket.
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Módosítás 13

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

(ii b) a c) pontot el kell hagyni.

Or. en

Indokolás

Ezeket nem célszerű mentességben részesíteni az egyéb közlekedési eszközökkel kapcsolatos 
méltányos eljárás, valamint annak érdekében, hogy ne szalasszuk el a fenti tevékenységek 
CO2-kibocsátásainak és energiafelhasználásának csökkentését célzó ösztönzők bevezetésére 
kínálkozó lehetőségeket.

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a közvetlenül a kikötőben horgonyzó 
hajókat ellátó villamos energia.

Or. en

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.
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Módosítás 15

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

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

i) a h) pontot el kell hagyni, az i) pont
helyébe pedig a következő szöveg lép:

Or. en

Indokolás

A valamennyi háztartás számára biztosított adómentesség eredményeként elveszítenénk a 
CO2-kibocsátások és az energiafelhasználás csökkentésének egyik fontos ösztönzőjét. Az ezen 
adókból származó bevételeket az alacsony jövedelemmel rendelkező és különösen sebezhető 
személyek védelmében, vagy a szociális lakások vagy az energiaszegénységben élők 
otthonainak felújítását célzó projektekre kellene fordítani. Egyes tagállamokban a 
megnövekedett fűtési költségeket már jelenleg is magasabb összegű szociális jóléti 
juttatásokkal vagy kiegészítő szociális intézkedésekkel ellensúlyozzák. A tagállamokat 
kötelezni kellene rá, hogy jelentésben számoljanak be a Bizottságnak az alacsony 
jövedelemmel rendelkezők védelmét célzó intézkedéseikről.

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ia) a j) pontot el kell hagyni.

Or. en

Indokolás

Ezeket nem célszerű mentességben részesíteni az egyéb ágazatokkal szembeni méltányos 
eljárás, valamint annak érdekében, hogy ne szalasszuk el a fenti ágazatok CO2-
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kibocsátásainak és energiafelhasználásának csökkentését célzó ösztönzők bevezetésére 
kínálkozó lehetőségeket.

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ib) a k) pontot el kell hagyni.

Or. en

Indokolás

Ezeket nem célszerű mentességben részesíteni az egyéb ágazatokkal szembeni méltányos 
eljárás, valamint annak érdekében, hogy ne szalasszuk el a fenti ágazatok CO2-
kibocsátásainak és energiafelhasználásának csökkentését célzó ösztönzők bevezetésére 
kínálkozó lehetőségeket.

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) a cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
"1a. Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában 
említett célokra figyelembe vett, a 
bioüzemanyagok és a folyékony bio-
energiahordozók használatából eredő, az 
üvegházhatású gázok kibocsátásában 
jelentkező megtakarításnak legalább 35 
%-osnak kell lennie. 2017. január 1-jétől 
az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában 
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említett célokra figyelembe vett, a 
bioüzemanyagok és a folyékony bio-
energiahordozók használatából eredő, az 
üvegházhatású gázok kibocsátásában 
jelentkező megtakarításnak legalább 50
%-osnak kell lennie. 2018. január 1-jétől 
a működésüket 2017. január 1-jén vagy 
azt követően megkezdő termelő 
létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók esetében az 
üvegházhatású gázok kibocsátásában 
jelentkező megtakarításnak legalább 60%-
osnak kell lennie.”

Or. en

Indokolás

A CO2 kibocsátásra vonatkozó adó alóli mentesség jelenleg azokra a tüzelőanyagokra 
vonatkozik, amelyek megfelelnek a megújulóenergia-irányelvben megfogalmazott 
fenntarthatósági kritériumoknak.  E mentességnek a CO2-kibocsátás-megtakarításokról szóló 
2009/28/EK irányelv rendelkezéseivel összhangban történő további korlátozását javasoljuk. 
Ez azt jelentené, hogy a szén-dioxid-adó alóli mentességet, amely az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának legalább 35%-os csökkentését biztosító bioüzemanyagokra és folyékony 
bio-energiahordozókra vonatkozik, csak 2016 végéig kellene érvényben tartani. 2017-től 
ennek a korlátnak 50%-nak, 2018-tól pedig 60%-nak kell lennie.

Módosítás 19

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.

b) A (3) bekezdést el kell hagyni.

„3. A tagállamok mezőgazdasági, 
kertészeti vagy az akvakultúrával 
kapcsolatos munkálatokra, és az 
erdőgazdálkodásban felhasznált 
energiatermékekre és villamos energiára 
akár nulla adómértéket is alkalmazhatnak 
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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 méltányos eljárás, valamint annak érdekében, 
hogy ne szalasszuk el a fenti tevékenységek CO2-kibocsátásainak és energiafelhasználásának 
csökkentését célzó ösztönzők bevezetésére kínálkozó lehetőségeket.

Módosítás 20

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:”

„2020. 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. Az irányelvben említett 
célokra figyelembe vett, a 
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
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energiahordozók használatából eredő, az 
üvegházhatású gázok kibocsátásában 
jelentkező megtakarításnak legalább 35%-
osnak kell lennie. 2017. január 1-jétől a 
bioüzemanyagok és a folyékony bio-
energiahordozók használatából eredő, az 
üvegházhatású gázok kibocsátásában 
jelentkező megtakarításnak legalább 50 
%-osnak kell lennie. 2018. január 1-jétől 
a működésüket 2017. január 1-jén vagy 
azt követően megkezdő termelő 
létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók esetében az 
üvegházhatású gázok kibocsátásában 
jelentkező megtakarításnak legalább 60%-
osnak kell lennie.”

1 Megjegyzés: hibásan számozott (1) 
bekezdés a Bizottság javaslatában

Or. en

Indokolás

A mentességek és/vagy csökkentési ráták érvényességének lejártaként megállapított időpontok 
túl későiek, ezeket felül kellene vizsgálni és hozzá kellene igazítani a jelenlegi 20-20-20 
célokat megfogalmazó uniós szakpolitikához. Továbbá e mentességnek a CO2-kibocsátás-
megtakarításokról szóló 2009/28/EK irányelv rendelkezéseivel összhangban történő további 
korlátozását javasoljuk(az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának fokozatos csökkentése 
2013-2017-2018).

Módosítás 21

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 

törölve
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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.

Or. en

Indokolás

Az új adózási módszer CO2-vel kapcsolatos részének bevezetése irányába való 
előrehaladásra előirányzott átmeneti időszak megfelelően hosszú. Egyáltalában nem 
szükséges, hogy a felsorolt tagállamok mentességet kapjanak. Nem szabad új belső piaci 
torzulásokat létrehoznunk. Ezenfelül ezek az országok azt kockáztatják, hogy lemaradnak a 
zöldebb gazdaság felé való átmenetben, ha az energiahatékonyságra és az 
energiatakarékosságot célzó innovációkra irányuló ösztönzőket az EU többi tagállamánál 
később vezetik be.

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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.

Or. en
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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 23

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet
2003/96/EK irányelv
I melléklet – A táblázat –2 oszlop – 2-6 sorok

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

Or. en

Indokolás

A Bizottság saját hatásvizsgálata azt jelezte előre, hogy a CO2 kibocsátásra vonatkozó, a 
javaslatban szereplő 20€/tCO2 mértékű kezdeti adó 2020-ig a CO2 kibocsátások 4%-os 
csökkenését fogja eredményezni a kibocsátáskereskedelmi-rendszer által nem érintett 
ágazatokban. Nem vitás, hogy az energiaadó-irányelv eredményeként ez a csökkenés nem 
elégséges. Már létezik megfelelő modell, és ez megmutatja az e cél eléréséhez valószínűleg 
szükséges adózási mértéket. Kiderül, hogy a megfelelő adómérték még a javasolt 30€/tCO2 
mértéknél is magasabb, de a 30€ bevezető tarifaként ésszerűnek tűnik.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet
2003/96/EK irányelv
I melléklet – B táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az „A 8. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott célokra használt 
üzemanyagokra 2013. január 1-jétől 
alkalmazandó minimum adómértékek„ 
című B. táblázatot el kell hagyni.
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HU

Or. en

Indokolás

Mivel a 8. cikk törlését javasoljuk, s az hivatkozást tartalmaz a B. táblázatra, a szóban forgó 
B. táblázatot is el kell hagyni.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet
2003/96/EK irányelv
I melléklet – C táblázat –2 oszlop – 1-6 sorok

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

Or. en

Indokolás

A Bizottság saját hatásvizsgálata azt jelezte előre, hogy a CO2 kibocsátásra vonatkozó, a 
javaslatban szereplő 20€/tCO2 mértékű kezdeti adó 2020-ig a CO2 kibocsátások 4%-os 
csökkenését fogja eredményezni a kibocsátáskereskedelmi-rendszer által nem érintett 
ágazatokban. Nem vitás, hogy az energiaadó-irányelv eredményeként ez a csökkenés nem 
elégséges. Már létezik megfelelő modell, és ez megmutatja az e cél eléréséhez valószínűleg 
szükséges adózási mértéket. Kiderül, hogy a megfelelő adómérték még a javasolt 30€/tCO2 
mértéknél is magasabb, de a 30€ bevezető tarifaként ésszerűnek tűnik.


