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Módosítás 13
Marita Ulvskog

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 költséghatékony eszköz 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.

Or. en

Módosítás 14
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az adóztatás egyes elemeit a különböző 
energiaforrások egyenlő adóügyi 

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 15
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

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

Módosítás 16
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) A fosszilis üzemanyagoktól a 
környezetbarátabb üzemanyagok felé 
történő fokozatos elmozdulás érdekében
pénzügyi ösztönzőket kell bevezetni a 
környezetbarát energiatermékek és 
villamosenergia-előállítás 
alkalmazásának fokozatos növeléséhez. 
Ennélfogva az arányosság elvét 
méltányosan kell alkalmazni a fosszilis és 
nem fosszilis üzemanyagok, és az ezekbe a
kategóriákba tartozó minden egyes 
energiatermék adómértékének 
megállapításakor. Amennyiben ezen 
irányelv részeként mind a fosszilis 
üzemanyagokra, mind a nem fosszilis 
üzemanyagokra vonatkozóan egyenlő 
mértékű adószint megállapítását ajánlják, 
a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy mind a fosszilis, mind a nem fosszilis 
üzemanyag-kategóriákban az összes 
érintett termék vonatkozásában egyenlő 
legyen a nemzeti adóztatás 
minimummértéke. Amennyiben egyes 
tagállamok azt kérik, átmeneti időszakot 
kell engedélyezni számukra, mely 
ideiglenes kivonási időszakokat vagy 
ágazati mentesítéseket tesz lehetővé 
számukra ezen irányelv hatálya alól, vagy
a nemzeti jogba történő átültetés előírt 
időpontja tekintetében.
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Or. en

Módosítás 17
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 18
Marita Ulvskog

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 

(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 
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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.

meghatározni. Mivel az említett határozat 
kimondja, hogy az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
erőfeszítéseket a tagállamok a 
méltányosság elve alapján megosztják 
egymás között, egyes tagállamok 
tekintetében átmeneti időszakokról lehet
rendelkezni. Ezen időszakoknak a lehető 
legrövidebbeknek kell lenniük, és 
hatályukat a lehető leginkább korlátozni 
kell. Amennyiben az Unió úgy határoz, 
hogy növeli az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentésére vonatkozó 
célszámokat, ezeket az időszakokat újból 
meg kell vizsgálni, majd újra kell tervezni 
vagy meg kell szüntetni.

Or. en

Módosítás 19
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Biztosítani kell, hogy az adóztatás 
minimummértékei megőrizzék a kívánt 
hatásukat. Mind az energiafogyasztás 
általános adóztatására, mind a CO2-
kibocsátásra alkalmazott 
minimummértékeket rendszeres 
időközönként automatikusan frissíteni kell, 
hogy a minimummértékek tükrözzék a 
reálérték alakulását; az energia- és 
élelmiszerárak ingadozásából eredő 
volatilitás csökkentése érdekében a
kiigazításokat az Eurostat által közzétett –
az energia és a feldolgozatlan élelmiszerek 
nélkül számított – uniós szintű harmonizált 
fogyasztói árindex alakulása alapján kell 
elvégezni. Mivel azonban a CO2-
kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás 
kiegészíti a 2003/87/EK irányelv 
működését, a CO2-kibocsátáshoz 
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közzétett – az energia és a feldolgozatlan 
élelmiszerek nélkül számított – uniós 
szintű harmonizált fogyasztói árindex 
alakulása alapján kell elvégezni.

kapcsolódó adó minimumszintjét a 
kibocsátási egységek piaci értékéhez kell 
hozzáigazítani amennyiben ez az ár 
magasabb, mint a CO2 alapszint 
reálértéke, . Ezenkívül, ha az Unió 
jelentősen megemeli az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentésére 
vonatkozó célértékeket, a CO2 alapszintet 
az új célszámokhoz kell hozzáigazítani.

Or. en

Módosítás 20
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fi

Módosítás 21
Edit Herczog

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. hu

Indokolás

Európában a gépjárművek lecserélésének szokásai és anyagi lehetőségei a tagállamok 
mindegyikében különböző. Az üzemanyag – és ezen belül a gázolaj – adómértéke 
növekedésének összhangban kell lennie a gépjárművek lecserélésének átlagos gyakoriságával, 
így a fogyasztók az üzemanyag adómértékére reagálva tudják a jövőben fokozatosan 
lecserélni gépjárműveiket, kialakítva ezzel az új fogyasztási szokásokat, ami az irányelv egyik 
célja is egyben.

Módosítás 22
Mara Bizzotto

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 

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

adómértéket alkalmazhatnak a nem 
kereskedelmi felhasználással szemben. A 
Bizottságnak egységes európai 
jövedékiadó-mértéket kell bevezetnie a 
kereskedelmi felhasználású gázolajra, 
hogy véget vessen a benzinturizmusnak,
és hogy biztosítsa egyrészt a közúti
szállítási ágazat versenyképességét és 
életben maradását – melyet fokozottan 
fenyeget a kőolaj árának emelkedése –, 
másrészt pedig a fogyasztók vásárlóerejét.  
Az energiahatékonyságot és a szállítási 
ágazat által gyakorolt környezeti hatás
figyelemmel kísérését a Bizottság által 
2011. február 28-án elfogadott, „Útiterv 
az egységes európai közlekedési térség 
megvalósításához – Úton egy 
versenyképes és erőforrás-hatékony 
közlekedési rendszer felé” című fehér 
könyvben szereplő, a CO2-kibocsátás 
csökkentésére irányuló intézkedések 
végrehajtása révén kell megvalósítani.

Or. it

Módosítás 23
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) 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.
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alacsonyabb adómértéket alkalmazhatnak a 
tüzelőolajra. Ez a rendelkezés már nincs 
összhangban a belső piac megfelelő 
működésével és a Szerződés tágabb 
célkitűzéseivel. Ezért azt törölni kell.

Or. es

Módosítás 24
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fi

Módosítás 25
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A szubszidiaritás elve értelmében lehetővé kell tenni a tagállamok számára a légi és tengeri 
tevékenységekhez felhasznált energiatermékek megadóztatását, amennyiben ezt az e téren 
hatályos nemzetközi jogi kötelezettségek betartásával teszik.

Módosítás 26
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 27
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Szükség van továbbá a CO2-
kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás 
esetleges költséghatásának korlátozására 
azon ágazatok vagy alágazatok esetében, 

törölve



AM\882925HU.doc 15/70 PE475.896v01-00

HU

amelyek vélhetően jelentős mértékben ki 
vannak téve a 2003/87/EK irányelv 
10a. cikkének (13) bekezdése szerinti 
kibocsátásáthelyezés kockázatának. 
Követkésképp helyénvaló olyan megfelelő 
átmeneti intézkedésekről rendelkezni, 
amelyek egyúttal megőrizik a CO2-
kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás 
környezetvédelmi hatékonyságát is.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 28
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az energiaadóztatást csak úgy lehet 
átalakítani, hogy biztosítva legyen, hogy a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatályán 
kívül eső ágazatok ne szenvedjenek 
hátrányt a rendszer hatálya alá eső 
ágazatokkal szemben.

Or. de

Módosítás 29
Marita Ulvskog

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

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

Or. en

Módosítás 30
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(17) A háztartások és jótékonysági 
szervezetek javára biztosított 
adómentességek és adókedvezmények
eredményeként elveszítenénk az 
energiaszámlák és az energiafelhasználás 
csökkentésének egyik fontos ösztönzőjét.
Az energiaadóból származó bevételeket az 
alacsony jövedelemmel rendelkező és 
különösen rászoruló 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 
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rendelkezők védelmét célzó
intézkedéseikről.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 31
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(17) Annak érdekében, hogy az 
energiamegtakarításokba történő 
beruházásokhoz a megfelelő ösztönzők 
kerüljenek megállapításra, meg kellene 
szüntetni a háztartások és jótékonysági 
szervezetek javára a 15. cikkben biztosított 
adómentességeket és adókedvezményeket. 
Azokban a tagállamokban, ahol ez kihat
az energiaárakra, az alacsony jövedelmű 
háztartásokat és a jótékonysági 
szervezeteket szilárd és átfogó szociális 
intézkedésekkel kell kárpótolni.

Or. en

Módosítás 32
Herbert Reul
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Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) Az üzemanyagként használt 
cseppfolyósított gázra (LPG) az 
energiafogyasztás általános adóztatásának 
alacsonyabb minimum mértékei 
formájában alkalmazott 
adókedvezmények, vagy ezen üzemanyag 
adómentessé tételének lehetősége már nem 
megalapozottak, különös tekintettel arra, 
hogy növelni kell a megújuló 
energiaforrások piaci részesedését, így 
középtávon meg kell szüntetni ezeket.

Or. de

Módosítás 33
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Nem kell megtiltani a tagállamoknak a légi és tengeri tevékenységekhez felhasznált 
energiatermékek megadóztatását, mindaddig, amíg ezt az e téren hatályos nemzetközi jogi 
kötelezettségek betartásával teszik.

Módosítás 34
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Lehetővé kell azonban tenni a 
mentességet a szállításban használt 
földgáz és biometán esetében, mivel a 
tervek szerint ezek a jövőben jelentős 
szerepet játszanak majd a közlekedési 
ágazatban célul kitűzött 10%-os 
megújulóenergia-arány elérésében. Ez 
legalább addig indokolja az 
energiaadóztatás alóli mentességet, amíg 
az uniós célkitűzések nem teljesülnek. Az 
ilyen kivételes bánásmód ezenkívül segíti 
a szinte kizárólag a kőolajtermékektől 
függő szállítási ágazat energiaforrásainak 
diverzifikálását, és ezáltal növeli az 
energiaellátás biztonságát.

Or. de
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Módosítás 35
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) A 2003/96/EK irányelv alapján a 
tagállamoknak mentesíteniük kell az 
adózás alól a nem kedvtelési célú légi és 
tengeri közlekedéshez használt
üzemanyagot. Ez a kötelezettség nem 
egyeztethető össze az Unió átfogó 
környezetvédelmi célkitűzéseivel, a 
szubszidiaritás elvével vagy azzal a 
célkitűzéssel, hogy az energiaadóztatás 
területén egyenlő versenyfeltételek 
valósuljanak meg. A két- és többoldalú 
nemzetközi megállapodások, valamint
annak tiszteletben tartása mellett, hogy a
légi közlekedési ágazat be fog kerülni az 
uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerbe, 
a tengeri szállítási ágazat pedig 
bekerülhet, ezt a kötelezettséget meg kell
szüntetni.

Or. en

Módosítás 36
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) A közlekedési módokra vonatkozó 
adók közötti következetesség, és az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentése érdekében a tagállamok 
számára lehetővé kell tenni, hogy a légi és 
tengeri közlekedés minden formájához 
használt energiatermékeket 
megadóztassák, feltéve, hogy betartják 
ezen irányelv rendelkezéseit és az egyéb 
vonatkozó uniós vagy nemzetközi 
jogszabályokat. Annak érdekében, hogy a 
kikötőben horgonyzó hajók ne a 
fedélzetükön lévő üzemanyag 
felhasználásával termeljenek villamos 
energiát, valamint az ezzel járó helyi 
légszennyezés elkerülése céljából a 
tagállamoknak mentesíteniük kell a 
kikötőben horgonyzó hajók partról történő
villamosenergia-felhasználását az 
energiaadóztatás alól. Ennek a 
mentességnek elég hosszú időre kell 
szólnia ahhoz, hogy a kikötők üzemeltetőit 
ne tartsa vissza attól, hogy elvégezzék a 
szükséges beruházásokat, de időbeli 
hatályát mégis korlátozni kell oly módon, 
hogy a mentesség teljes vagy részleges 
fenntartása egy megfelelő időben hozott új 
határozat függvénye legyen.

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra, hogy az üzemanyag alapú, fedélzeten történő energiatermeléshez képest a 
parton előállított villamos energia milyen előnyökkel bír, ez utóbbit mentesíteni kellene az adó 
alól.

Módosítás 37
Edit Herczog
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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. 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. Az így 
keletkező adóbevételt vissza kell forgatni 
az adott ágazat energiahatékonyságának 
növelése, fejlesztése érdekében.

Or. hu

Indokolás

Tovább nő a szakadék országonként az ágazatok között, ha minden egyes tagállam másra 
használja fel az így keletkezett adóbevételt. Mivel a Tanács javaslatának fő célja az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi 
kötelezettségvállalásoknak való megfelelés, így ez a módosító javaslat tovább segíti e célok 
elérését.

Módosítás 38
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(20) A 2003/96/EK irányelv 15. cikkének
(3) bekezdése alapján a tagállamok a 
mezőgazdasági, kertészeti vagy 
haltenyésztési munkálatokra és az 
erdőgazdálkodásra nemcsak az üzleti célú 
felhasználásokra általában alkalmazható 
rendelkezéseket, hanem nulláig 
csökkenthető adómértéket is 
alkalmazhatnak. Elemzések rámutattak, 
hogy az energiafogyasztás általános 
adóztatása tekintetében e lehetőség 
fenntartása ellentétes lenne az EU tágabb 
politikai célkitűzéseivel. Ennélfogva e 
mentességeket meg kell szüntetni.

Or. en

Módosítás 39
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 40
Edit Herczog

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az irányelv végrehajtásáról a 
Bizottságnak ötévente, és első alkalommal 
2015 végéig jelentést kell készítenie a 
Tanács számára, amelyben többek között 
meg kell vizsgálnia a CO2-kibocsátáshoz 
kapcsolódó adóztatás minimummértékeit a 
kibocsátási egységek uniós piaci árának 
alakulása függvényében, a technológiai 
fejlődés és az innováció hatását, továbbá az 
irányelvben többek között a légi és tengeri 
közlekedésben felhasznált üzemanyag 
vonatkozásában megállapított 
adómentességek és adókedvezmények 
indokoltságát. A kibocsátásáthelyezés 
kockázatának vélhetően jelentős mértékben 
kitett ágazatok és alágazatok listáját 
rendszeresen felül kell vizsgálni, különösen 
az újonnan rendelkezésre álló adatok 
fényében.

(28) Az irányelv végrehajtásáról a 
Bizottságnak ötévente, és első alkalommal 
2015 végéig jelentést kell készítenie a 
Tanács számára, amelyben többek között 
meg kell vizsgálnia a CO2-kibocsátáshoz 
kapcsolódó adóztatás minimummértékeit a 
kibocsátási egységek uniós piaci árának 
alakulása függvényében, az ágazatok 
energiahatékonyságának növelésére 
fordított adóforrások felhasználásának 
teljesülését, 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. hu
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Indokolás

Ellenőrizni kell az irányelvnek megfelelő felhasználás módját, annak ésszerűségét.

Módosítás 41
Marita Ulvskog

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, a CO2-kibocsátástól eltérő káros, 
vagy esetlegesen káros kibocsátások 
hatását, továbbá az irányelvben többek 
között a légi és tengeri közlekedésben 
felhasznált üzemanyag vonatkozásában 
megállapított adómentességek és 
adókedvezmények indokoltságát. A 
kibocsátásáthelyezés kockázatának 
vélhetően jelentős mértékben kitett 
ágazatok és alágazatok listáját 
rendszeresen felül kell vizsgálni, különösen 
az újonnan rendelkezésre álló adatok 
fényében.

Or. en

Módosítás 42
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az irányelv végrehajtásáról a 
Bizottságnak ötévente, és első alkalommal 
2015 végéig jelentést kell készítenie a 
Tanács számára, amelyben többek között 
meg kell vizsgálnia a CO2-kibocsátáshoz 
kapcsolódó adóztatás minimummértékeit a 
kibocsátási egységek uniós piaci árának 
alakulása függvényében, a technológiai 
fejlődés és az innováció hatását, továbbá az 
irányelvben többek között a légi és tengeri 
közlekedésben felhasznált üzemanyag 
vonatkozásában megállapított 
adómentességek és adókedvezmények 
indokoltságát. A kibocsátásáthelyezés 
kockázatának vélhetően jelentős mértékben 
kitett ágazatok és alágazatok listáját 
rendszeresen felül kell vizsgálni, különösen 
az újonnan rendelkezésre álló adatok 
fényében.

(28) Az irányelv végrehajtásáról a 
Bizottságnak háromévente, és első 
alkalommal 2015 végéig jelentést kell 
készítenie a Tanács számára, amelyben 
többek között meg kell vizsgálnia a CO2-
kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás 
minimummértékeit a kibocsátási egységek 
uniós piaci árának alakulása függvényében, 
a technológiai fejlődés és az innováció 
hatását, továbbá az irányelvben többek 
között a légi és tengeri közlekedésben 
felhasznált üzemanyag vonatkozásában 
megállapított adómentességek és 
adókedvezmények indokoltságát. A 
kibocsátásáthelyezés kockázatának 
vélhetően jelentős mértékben kitett 
ágazatok és alágazatok listáját össze kell 
állítani és rendszeresen felül kell vizsgálni, 
különösen az újonnan rendelkezésre álló 
adatok fényében.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 43
Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 44
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tagállamok ezen irányelvvel 
összhangban adót állapítanak meg az 
energiatermékekre és a villamos energiára, 
megfizethető áron biztosítva a termékeket 
és a szolgáltatásokat, és kizárva annak 
kockázatát, hogy a polgárokat 
energiaszegénység sújtsa. E célból 
hatástanulmányokat kell készíteni.

Or. ro

Indokolás

Az Európai Unió fő célja polgárai jólétének biztosítása.
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Módosítás 45
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A tagállamok különbséget tesznek a 
CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás 
és az energiafogyasztás általános 
adóztatása között. A tagállamok CO2-
kibocsátáshoz kapcsolódó, I. melléklet 
szerinti adóbevételeiket az 
energiahatékonyság javítását és a 
szennyezés csökkentését célzó 
intézkedésekre használják fel.

Or. ro

Módosítás 46
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó
adóztatást a CO2-kibocsátás alapján 
EUR/t-ban kell megállapítani a 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv alapján az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának nyomon követésére 
és jelentésére vonatkozó iránymutatások 
létrehozásáról szóló, 2007. július 18-i 
2007/589/EK bizottsági határozat 
I. mellékletének 11. pontjában 
meghatározott CO2-kibocsátási tényezők 

A nem biomassza alapú üzemanyagok
CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatását
a CO2-kibocsátás alapján EUR/t-ban kell 
megállapítani a 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
nyomon követésére és jelentésére 
vonatkozó iránymutatások létrehozásáról 
szóló, 2007. július 18-i 2007/589/EK 
bizottsági határozat I. mellékletének 
11. pontjában meghatározott CO2-
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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.

kibocsátási tényezők alapján. A 
biomasszára vagy biomasszából előállított 
termékre vonatkozóan e határozatban 
megállapított CO2-kibocsátási tényezők 
csak akkor alkalmazhatók, ha az érintett 
termék megfelel a megújuló 
energiaforrásból előállított energia 
támogatásáról szóló, 2009. április 23-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv(**) 
17. cikkében meghatározott 
fenntarthatósági kritériumoknak.
Amennyiben a bioüzemanyag vagy a 
folyékony bio-energiaforrás nem felel meg 
ezeknek a kritériumoknak, a tagállamok az 
egyenértékű tüzelő-, fűtőanyag vagy 
üzemanyag referencia CO2-kibocsátási 
tényezőjét alkalmazzák, amelyre 
vonatkozóan a minimum adómértékeket 
ezen irányelv határozza meg. Ezt a 
mentességet a 2009/28/EK irányelv CO2-
kibocsátás-megtakarításokról szóló 
rendelkezéseivel összhangban tovább 
kellene korlátozni. Ez azt jelentené, hogy 
az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
legalább 35%-os csökkentését biztosító 
bioüzemanyagokra és folyékony bio-
energiahordozókra vonatkozó, szén-
dioxid-adó alóli mentességet csak 2016 
végéig kellene érvényben tartani. 2017-től 
a korlátnak 50%-nak, 2018-tól pedig 
60%-nak kell lennie.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 47
Krišjānis Kariņš

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a 2909 19 10 és a 3824 90 91 KN-kód
alá tartozó termékek;”

h) a 2909 19 10, a 3824 90 91 és a 3824 90 
97KN-kód alá tartozó termékek;”

Or. lv

Módosítás 48
Krišjānis Kariņš

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a 2909 19 90, a 3823 19 90 és a 3824 90 
97 KN-kód alá tartozó termékek, ha azokat 
tüzelő-, fűtőanyagként vagy 
üzemanyagként való felhasználásra 
szánják.

(j) a 2909 19 90 és a 3823 19 90 KN-kód 
alá tartozó termékek, ha azokat tüzelő-, 
fűtőanyagként vagy üzemanyagként való 
felhasználásra szánják.

Or. lv

Módosítás 49
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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-ig 
javaslatot nyújt be az irányelvnek egy, a 
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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. Ez nem érinti a fokozatos 
megszüntetésre vonatkozóan a 
tagállamokban már elfogadott terveket.”

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 50
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

Átfogó megközelítést kell alkalmazni valamennyi energiatermékre.

Módosítás 51
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az európai polgárok háztartásaiban 
napi élelmiszer készítése és tárolása, 
valamint optimális szobahőmérsékletet 
(körülbelül +20°C) garantáló egészséges 
környezeti klíma biztosítása céljából
felhasznált villamos energia, termékek és 
energetikai szolgáltatások;

Or. ro

Módosítás 52
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) az öntözés céljából víz szivattyúzására 
felhasznált villamos energia;

Or. ro

Módosítás 53
Krišjānis Kariņš
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a pont (új)2003/96/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- villamos energia, ha egy termék 
költségének több mint 50%-át teszi ki. A 
„termék költsége” a termékek és 
szolgáltatások teljes beszerzésének, 
valamint a bérköltségek és az állóeszközök 
felhasználásának összege az üzleti 
vállalkozás szintjén. Ezt a költséget 
egységenkénti átlagként számítják ki. A 
„villamos energia költsége” a villamos 
energia tényleges beszerzési értéke vagy a 
villamos energia előállítási költsége, ha 
azt az üzleti vállalkozáson belül állítják 
elő.

Or. lv

Módosítás 54
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A cikk az alábbi (3) és 
(4) bekezdésekkel egészül ki: „3.

törölve

Or. ro

Indokolás

Ez az előírás sérti a szubszidiaritás elvét, mivel korlátozza a tagállamok azon szabadságát, 
hogy maguk határozhassák meg adópolitikájukat.
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Módosítás 55
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Módosítás 56
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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ez 2023. január 1-jétől alkalmazandó.

Or. ro

Indokolás

Ez az előírás sérti a szubszidiaritás elvét, mivel korlátozza a tagállamok azon szabadságát, 
hogy maguk határozhassák meg adópolitikájukat.

Módosítás 57
Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. Az ezen irányelvben előírt mentességek, 
eltérő adómértékek és adókedvezmények 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják azt, 
hogy amennyiben az adott felhasználásra 
vonatkozóan az I. melléklet minimum 
adómértéket állapít meg, az ezen 
felhasználásra szánt termékre egyenlő 
adómértékek kerülnek megállapításra. A 
15. cikk (1) bekezdése i. pontjának sérelme 
nélkül az I. melléklet A. táblázatában 
említett üzemanyagokra ez a kötelezettség
2023. január 1-jétől teljes körűen
alkalmazandó, és addig fokozatosan, két 
lépésben kell bevezetni:
a) 2018. január 1-jétől a tagállamok 
biztosítják, hogy a bármely egyedi 
üzemanyagra vonatkozó nemzeti 
minimumszintek legfeljebb 15%-kal 
legyenek alacsonyabbak a bármely egyéb 
üzemanyagra vonatkozó szinteknél;
b) 2021. január 1-jétől a tagállamok 
biztosítják, hogy a CO2-kibocsátásra 
vonatkozó adók azonos szinten kerüljenek 
megállapításra minden üzemanyag 
tekintetében, és hogy bármely egyedi 
üzemanyagra vonatkozóan az 
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energiafogyasztás általános 
adóztatásának nemzeti minimumszintjei 
legfeljebb 5%-kal legyenek alacsonyabbak 
a bármely egyéb üzemanyagra vonatkozó 
szinteknél.

Or. en

Módosítás 58
Evžen Tošenovský

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 59
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 60
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. ro
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Indokolás

Ez az előírás sérti a szubszidiaritás elvét, mivel korlátozza a tagállamok azon szabadságát, 
hogy maguk határozhassák meg adópolitikájukat.

Módosítás 61
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. ro

Indokolás

Ez az előírás sérti a szubszidiaritás elvét, mivel korlátozza a tagállamok azon szabadságát, 
hogy maguk határozhassák meg adópolitikájukat.

Módosítás 62
Werner Langen

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

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

törölve

Or. de

Módosítás 63
Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 64
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. ro

Indokolás

Ez az előírás sérti a szubszidiaritás elvét, mivel korlátozza a tagállamok azon szabadságát, 
hogy maguk határozhassák meg adópolitikájukat.

Módosítás 65
Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ezek 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.
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A CO2-kibocsátás adóztatása tekintetében 
ezen irányelvben megállapított minimum 
adómértékeket 2016. július 1-jétől 
kezdődően háromévente ki kell igazítani a 
következő két mutató közül a 
magasabbnak megfelelően:
a) a CO2-alapszint aktuális reálértéke, 
amelyet az euróban kifejezett 
bázisösszegnek az Eurostat által közzétett 
– az energia és a feldolgozatlan 
élelmiszerek nélkül számított –
harmonizált fogyasztói árindex előző 
három naptári évben bekövetkezett 
százalékos változásának megfelelően 
végrehajtott növelésével vagy 
csökkentésével kell kiszámítani;
b) az átlagos CO2-ár az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszerében a 
kiigazítást megelőző 18 hónapban, 
amelyet a Bizottság által a 29. cikkben 
említett 2015. évi jelentés alapján 
meghatározott képlettel kell kiszámítani.
Nem kerül sor kiigazításra, ha az utolsó 
kiigazítás óta a két mutató alakulása 
alapján a változás kevesebb lenne, mint 
0,5%.
Ha az Unió úgy határoz, hogy az 
üvegházhatású gázok kibocsátását 2020-
ra az 1990-es szintekhez képest több, mint 
20%-kal kell csökkenteni, a Bizottság 
legkésőbb három hónappal e döntés 
meghozatala után jelentést készít arról, 
hogy ezen irányelvet hogyan kell 
kiigazítani az új célok eléréséhez. A 
Tanács a jelentés közzététele után 
legkésőbb hat hónappal határoz arról, 
hogy a CO2-alapszintet miként igazítja az 
új körülményekhez.
A Bizottság az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzéteszi az energiafogyasztás 
általános adóztatására és a CO2-
kibocsátásra vonatkozóan így 
megállapított minimum adómértékeket.

Or. en
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Módosítás 66
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – 4 pont – b pont
2003/98/EK irányelv
4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A szállítási üzemanyagként használt 
földgázt és biometánt legalább addig 
mentesíteni kell az adózás alól, amíg a 
szállítási ágazatban a megújuló energia 
aránya el nem éri a 10%-ot. A Bizottság 
folyamatosan figyeli a piac alakulását, és 
az arra alkalmas időpontban megfelelő 
jogalkotási javaslatot terjeszt elő. 

Or. de

Módosítás 67
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont – a pont
2003/96/EK irányelv
5 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Feltéve hogy tiszteletben tartják az ezen
irányelvben előírt minimum 
adómértékeket, a tagállamok adóügyi 
felügyelet mellett eltérő adómértékeket 
alkalmazhatnak az energiafogyasztás 
általános adóztatása tekintetében az alábbi 
esetekben:

5. Feltéve hogy tiszteletben tartják az ezen
irányelvvel összhangban megállapított
minimum adómértékeket, a tagállamok 
adóügyi felügyelet mellett eltérő 
adómértékeket alkalmazhatnak az 
energiafogyasztás általános adóztatása 
tekintetében az alábbi esetekben:

Or. ro
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Módosítás 68
Teresa Riera Madurell

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 7. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

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

Or. es

Módosítás 69
Sari Essayah

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fi

Indokolás

A gázolaj megadóztatása tekintetében továbbra is elfogadhatónak kell maradnia a 
kereskedelmi és magáncélú felhasználás közötti különbségtételnek. A kereskedelmi célú 
használatra vonatkozó alacsonyabb adókulcs gazdaságilag fontos, mert a szállítási költségek 
a vállalkozások költségszerkezetének jelentős részét teszik ki, különösen azokban az 
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országokban, ahol nagyok a szállítási távolságok.

Módosítás 70
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. Az Európai Parlamenttel történő 
konzultációt követően egyhangúlag 
eljárva, a Bizottság jelentése és javaslata 
alapján a Tanács legkésőbb 2019. január 
1-jéig határoz a 2020. január 1-jével 
kezdődő további időszakra alkalmazandó 
minimum adómértékekről.

Or. ro

Módosítás 71
Sari Essayah

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. „Üzemanyagként felhasznált 
kereskedelmi gázolaj” a következő célokra 
üzemanyagként felhasznált gázolaj:
(a) ellenszolgáltatás fejében vagy saját 
költségre – kizárólag közúti 
árufuvarozásra szolgáló és legalább 7,5 
tonna megengedett legnagyobb 
össztömegű gépjárművel vagy nyerges 
járműszerelvénnyel – végzett közúti 
árufuvarozás;
(b) személyszállítás akár menetrendszerű, 
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akár nem menetrendszerű forgalomban, a 
gépjárművek és pótkocsijaik 
típusjóváhagyására vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. 
február 6-i 70/156/EGK tanácsi 
irányelvben meghatározott M2 vagy M3 
kategóriába tartozó gépjárművel.

Or. fi

Módosítás 72
Edit Herczog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) 2013. január 1-jétől a (2) bekezdésben 
meghatározott célokra üzemanyagként 
felhasznált termékekre alkalmazandó 
minimum adómértékeket az I. melléklet B. 
táblázata szerint kell megállapítani, amely 
adómértéket vissza kell forgatni az adott 
ágazat energiahatékonyságának 
növelésére, fejlesztésére.

Or. hu

Indokolás

Azért fontos, hogy az adó ne szabad tagállami felhasználásra kerüljön, hanem kötötten az 
ágazatokba kerüljön vissza, mivel az ipar fektetett be eddig is a környezetvédelembe K + F-
be, aminek meg kell térülnie, valamint az (2) bekezdésben meghatározott felhasználások 
korszerűsítésével tovább csökkenthető a káros anyag kibocsátás, és lehetőség van az adóból 
keletkező beruházások által az ipar fellendítésére, ami munkahelyteremtéssel párosul.

Módosítás 73
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Parlamenttel történő 
konzultációt követően egyhangúlag 
eljárva, a Bizottság jelentése és javaslata 
alapján a Tanács legkésőbb 2019. január 
1-jéig határoz a 2020. január 1-jével 
kezdődő további időszakra alkalmazandó 
minimum adómértékekről.

Or. ro

Módosítás 74
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2003/96/EK irányelv
9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Parlamenttel történő 
konzultációt követően egyhangúlag 
eljárva, a Bizottság jelentése és javaslata 
alapján a Tanács legkésőbb 2019. január 
1-jéig határoz a 2020. január 1-jével 
kezdődő további időszakra alkalmazandó 
minimum adómértékekről.

Or. ro

Módosítás 75
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
2003/96/EK irányelv
10 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Parlamenttel történő 
konzultációt követően egyhangúlag 
eljárva, a Bizottság jelentése és javaslata 
alapján a Tanács legkésőbb 2019. január 
1-jéig határoz a 2020. január 1-jével 
kezdődő további időszakra alkalmazandó 
minimum adómértékekről.

Or. ro

Módosítás 76
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:

2020. december 31-ig a tagállamok 
mentesítik az adózás alól a közvetlenül a 
kikötőben horgonyzó hajók ellátására 
szolgáló villamos energiát.
(E módosítás célja a 14. cikk összes többi 
részének ((1)–(3) bekezdés és minden 
albekezdés) felváltása.)

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 77
Silvia-Adriana Ţicău
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 11 pont – a pont – i pont
2003/96/EK irányelv
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jövedéki adóra vonatkozó általános 
rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2008. december 16-i tanácsi irányelv(*) 
általános rendelkezésein felül, és egyéb 
közösségi rendelkezések sérelme nélkül, a 
tagállamok az alábbiakat olyan 
feltételekkel mentesítik az adózás alól, 
amely feltételeket az ilyen mentességek 
helyes és következetes alkalmazása és az 
adócsalás, adókikerülés vagy visszaélés 
megelőzése céljából határoznak meg:

1. „A jövedéki adóra vonatkozó általános 
rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2008. december 16-i tanácsi irányelv(*) 
általános rendelkezésein felül, és egyéb 
közösségi rendelkezések sérelme nélkül, a 
tagállamok az alábbiakat olyan 
feltételekkel mentesítik az adózás alól, 
amely feltételeket az ilyen mentességek 
helyes és következetes alkalmazása és az 
energiaszegénység, az adócsalás, 
adókikerülés vagy visszaélés megelőzése 
céljából határoznak meg:

Or. ro

Módosítás 78
Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[....] (iia) A b) és c) pontot el kell hagyni.

Or. en

Módosítás 79
Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[....] (aa) A (2) bekezdést el kell hagyni.

Or. en

Módosítás 80
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 12 pont2003/96/EK irányelv
14 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 81
Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 82
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 83
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

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

Or. ro

Módosítás 84
Marita Ulvskog

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) 2018. január 1-jéig a háztartások 
és/vagy az érintett tagállam által 
jótékonysági szervezetként elismert 
szervezet által felhasznált villamos
energia, földgáz, szén és szilárd 
tüzelőanyagok. Ilyen jótékonysági 
szervezetek esetén a tagállamok a 
mentességet vagy kedvezményt a nem 
üzleti célú tevékenységek céljaira történő 
felhasználásra korlátozhatják. Ahol vegyes 
felhasználásra kerül sor, az adót az egyes 
felhasználási típusok arányában kell 
alkalmazni. Ha egy felhasználás 
jelentéktelen, akkor azt figyelmen kívül 
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lehet hagyni;

Or. en

Módosítás 85
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(i) 2023. január 1-jéig az üzemanyagként
felhasznált cseppfolyósított gáz (LPG);

Or. de

Módosítás 86
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 87
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ia) A szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
„A szállítási üzemanyagként használt 
földgázt és biometánt legalább addig 
mentesíteni kell az adózás alól, amíg a 
szállítási ágazatban a megújuló energia 
aránya el nem éri a 10%-ot. A Bizottság 
folyamatosan figyeli a piac alakulását, és 
az arra alkalmas időpontban megfelelő 
jogalkotási javaslatot terjeszt elő.” 

Or. de

Módosítás 88
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a bekezdés a következő albekezdéssel 
egészül ki:

törölve

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

Or. ro

Módosítás 89
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 13 bekezdés – a pont – ii pont



AM\882925HU.doc 55/70 PE475.896v01-00

HU

2003/96/EK irányelv
15 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 90
Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A (3) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép: „3.

törölve

„3. A tagállamok mezőgazdasági, 
kertészeti vagy az akvakultúrával 
kapcsolatos munkálatokra, és az 
erdőgazdálkodásban felhasznált 
energiatermékekre és villamos energiára 
akár nulla adómértéket is alkalmazhatnak 
az energiafogyasztás általános adóztatása 
tekintetében. A kedvezményezettek 
számára olyan feltételeket kell szabni, 
amelyek nagyjából azzal egyenértékű 
energiahatékonyságot eredményeznek, 
mintha az európai uniós minimum 
adómértéket alkalmazták volna.”

Or. en
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Módosítás 91
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok mezőgazdasági, 
kertészeti vagy az akvakultúrával 
kapcsolatos munkálatokra, és az 
erdőgazdálkodásban felhasznált 
energiatermékekre és villamos energiára 
akár nulla adómértéket is alkalmazhatnak 
az energiafogyasztás általános adóztatása 
tekintetében. A kedvezményezettek 
számára olyan feltételeket kell szabni, 
amelyek nagyjából azzal egyenértékű 
energiahatékonyságot eredményeznek, 
mintha az európai uniós minimum 
adómértéket alkalmazták volna.

törölve

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 tevékenységekkel járó CO2-kibocsátás és energiafelhasználás 
csökkentését célzó ösztönzők bevezetésére kínálkozó lehetőségeket.

Módosítás 92
Silvia-Adriana Ţicău

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

3. A tagállamok mezőgazdasági, kertészeti 
vagy az akvakultúrával kapcsolatos 
munkálatokra, és az erdőgazdálkodásban 
felhasznált energiatermékekre és villamos 
energiára akár nulla adómértéket is 
alkalmazhatnak az energiafogyasztás 
általános adóztatása tekintetében. A 
kedvezményezettek számára olyan 
feltételeket kell szabni, amelyek nagyjából 
azzal egyenértékű energiahatékonyságot 
eredményeznek, mintha az európai uniós 
minimum adómértéket alkalmazták volna.

3. A tagállamok öntözési, mezőgazdasági, 
kertészeti vagy az akvakultúrával 
kapcsolatos munkálatokra, és az 
erdőgazdálkodásban felhasznált 
energiatermékekre és villamos energiára 
akár nulla adómértéket is alkalmazhatnak.
A kedvezményezettek számára olyan 
feltételeket kell szabni, amelyek az 
energiahatékonyság növekedését 
eredményezik.

Or. ro

Módosítás 93
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 94
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. A 8. és 9. cikkben említett 
felhasználások tekintetében Bulgária, 
Csehország, Észtország, Lettország, 
Litvánia, Magyarország, Lengyelország, 
Románia és Szlovákia 2030. január 1-jéig 
átmeneti időszakot alkalmazhat a CO2-
kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás 
bevezetésére. Amennyiben az Európai 
Unió úgy határoz, hogy az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátását az 1990-es 
szintekhez képest 20%-ot meghaladó 
mértékben kell csökkenteni, a Bizottság 
megvizsgálja ezen átmeneti időszakok 
alkalmazását, és adott esetben a CO2-
kibocsátás adóztatására meghatározott 
minimummértékeknek az I. mellékletben
megállapított mértékekhez képest történő 
csökkentésére irányuló javaslatot terjeszt 
elő.

Or. ro

Módosítás 95
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 14 pont
2003/96/EK irányelv
18 cikk – 5 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 96
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A szöveg a következő (1a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) A Bizottság legkésőbb hat hónappal 
ezen irányelv elfogadása után jelentést 
tesz a Tanácsnak és a Parlamentnek 
arról, hogy melyek az előfeltételei annak, 
hogy a tagállamok egy része vagy 
valamennyi tagállam átálljon egy olyan 
rendszerre, amelyben a ténylegesen 
felhasznált üzemanyagot adóztatnák meg 
a vételezett üzemanyag helyett, ahogy 
jelenleg történik. A jelentést adott esetben 
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az uniós jogszabályok módosítására 
irányuló javaslatok egészítik ki, és átfogó 
értékelést tartalmaz az adóügyi 
szubszidiaritásra, a kibocsátott
üvegházhatású gázok mennyiségére, az 
energiafüggetlenségre és a gazdasági 
növekedésre gyakorolt hatásokat 
illetően.”

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 97
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A szöveg a következő (1a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) A Bizottság legkésőbb hat hónappal 
ezen irányelv elfogadása után jelentést 
tesz a Tanácsnak és a Parlamentnek 
arról, hogy melyek az előfeltételei annak, 
hogy a tagállamok egy része vagy 
valamennyi tagállam átálljon egy olyan
rendszerre, amelyben a ténylegesen 
felhasznált üzemanyagot adóztatnák meg 
a vételezett üzemanyag helyett, ahogy 
jelenleg történik. A jelentést adott esetben 
az uniós jogszabályok módosítására 
irányuló javaslatok egészítik ki, és átfogó 
értékelést tartalmaz az adóügyi 
szubszidiaritásra, a kibocsátott 
üvegházhatású gázok mennyiségére, az 
energiafüggetlenségre és a gazdasági 
növekedésre gyakorolt hatásokat 
illetően.”
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Or. en

Módosítás 98
Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 99
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 19 pont
2003/96/EK irányelv
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság határozatlan időre szóló
felhatalmazást kap a 2. cikk
(5) bekezdésben említett felhatalmazáson 

(1) A Bizottság ötéves időtartamra
felhatalmazást kap a 2. cikk (5)
bekezdésében említett felhatalmazáson 
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alapuló jogi aktusok elfogadására. alapuló jogi aktusok elfogadására.

Or. ro

Módosítás 100
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ötévente és első alkalommal 2015 végéig a 
Bizottság az irányelv alkalmazásáról és 
alkalmazásának az Unió gazdaságára és 
az európai polgárok jólétére gyakorolt 
hatásáról szóló jelentést terjeszt a Tanács
és az Európai Parlament elé.  
Amennyiben az irányelv alkalmazásából 
eredő hatás elemzése azt mutatja, hogy 
módosítani kell az irányelvet, a Bizottság 
a módosításokra vonatkozó javaslatot 
nyújt be.

Or. ro

Módosítás 101
Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 102
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 103
Marita Ulvskog

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

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

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

Or. en

Módosítás 104
Edit Herczog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

minimum adómértékek reálértékére és a 
Szerződés tágabb célkitűzéseire, valamint 
az ágazatok energiahatékonyságának 
növelésére fordított adóforrások 
felhasználásának teljesülésére.

Or. hu

Módosítás 105
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 14a. cikk alkalmazásában a
kibocsátásáthelyezés kockázatának 
vélhetően jelentős mértékben kitett 
ágazatok és alágazatok listáját 
mindenképpen rendszeresen felül kell 
vizsgálni, különösen az újonnan 
rendelkezésre álló adatok fényében.

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 106
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet
2003/96/EK irányelv
I melléklet – A táblázat – 2 oszlop
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás 
2013. január 1. 2013. január 1.

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

Or. en

Indokolás

Az EU éghajlattal kapcsolatos céljaival összhangban 30 EUR/t a megfelelő minimum.

Módosítás 107
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás 

2013. január 1. 2013. január 1.
20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

Or. ro
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Módosítás 108
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet
2003/96/EK irányelv
I melléklet – A táblázat – 5 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Energiafogyasztás általános adóztatása törölve
2018. január 1.
9,6 EUR/GJ
9,6 EUR/GJ
9,6 EUR/GJ
9,6 EUR/GJ
9,6 EUR/GJ

Or. ro

Módosítás 109
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet
2003/96/EK irányelv
I melléklet – A táblázat – 7 sor

A Bizottság által javasolt szöveg
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
Földgáz

KN-kódok: 
2711 11 00 és 2711 21 00

20 EUR/t 
CO2

1,0 EUR/GJ 1,0 EUR/GJ 1,0 EUR/GJ

Or. en
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Módosítás 110
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet
2003/96/EK irányelv
I melléklet – A táblázat – 5 a sor (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
Kereskedelmi 
célú gázolaj

20 EUR/t CO2 8,2 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ 

Or. fi

Indokolás

A kereskedelmi célú gázolajra vonatkozó alacsonyabb adókulcs gazdaságilag fontos, mert a 
szállítási költségek a vállalkozások költségszerkezetének jelentős részét teszik ki, különösen 
azokban az országokban, ahol nagyok a szállítási távolságok.

Módosítás 111
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet
2003/96/EK irányelv
I melléklet – B táblázat – 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás 
20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

Or. en

Indokolás

Az EU éghajlattal kapcsolatos céljaival összhangban 30 EUR/t a megfelelő minimum.
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Módosítás 112
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet
2003/96/EK irányelv
I melléklet – B táblázat – 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás 
20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

Or. ro

Módosítás 113
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás 
20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

Or. en
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Indokolás

Az EU éghajlattal kapcsolatos céljaival összhangban 30 EUR/t a megfelelő minimum.

Módosítás 114
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatás

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

Or. ro


