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A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a Bolgár Köztársaság képviselőházának a fentebb 
megjelölt javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG
NEGYVENEGYEDIK EGYSZERŰ NEMZETGYŰLÉS

JELENTÉS

AZ EURÓPAI ÜGYEK ÉS
AZ EURÓPAI ALAPOK FELÜGYELETÉNEK BIZOTTSÁGA RÉSZÉRŐL

az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének 
átszervezéséről szóló 2003/96/EK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre 

irányuló javaslatról 

I. 2011. június 10-i ülésén az Európai ügyek és az európai alapok felügyeletének 
bizottsága megvizsgálta az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási 
keretének átszervezéséről szóló 2003/96/EK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre 
irányuló javaslatot, ami a 7. pont alatt bekerült a nemzetgyűlés európai uniós ügyekkel 
kapcsolatos 2010-es éves munkaprogramjába.

II. Az energiatermékek és a villamos energia adóztatását az Európai Unióban a 
2003/96/EK tanácsi irányelv szabályozza, amely meghatározza az adóköteles termékek körét 
és a felhasználási típusok szerint megállapítja az azokra érvényes minimum adómértékeket.

A különböző energiatípusok adóügyi kezelésének felülvizsgálata megadóztatásuk okainak 
átszervezésére és kiegyensúlyozására irányul. A cél az egységes piac – a jelenlegi kettős 
jogszabályozásból eredő – torzulásainak kiküszöbölése és az európai gazdaság 
energiahatékonyságának növelése.

A javaslat szerint a minimum adómértéknek két különálló alkotóelemre kell oszlania.
Az első – amelyet a bioüzemanyag kivételével minden olyan ágazatban be kell vezetni, amely 
jelenleg kívül esik az európai kibocsátáskereskedelmi rendszer hatáskörén – az 
energiatermékek által okozott szén-dioxid-kibocsátáshoz kapcsolódik, összege 
20 EUR/tonnában lett megállapítva. Ezen elem bulgáriai bevezetésének átmeneti időszaka 
2020-ig tart. A második alkotóelem az egyes energiatípusok energiatartalmán alapul, és a 
minimum adómértéket az üzemanyagok esetében 9,6 EUR/GJ értékben, a fűtőanyagok 
esetében 0,15 EUR/GJ értékben állapítja meg.

A javaslat szerint a módosításokat az adózás alóli mentességről rendelkező jelenlegi 
szabályokra is alkalmazni kellene, így az csak az adó energia-összetevőjét érintené. A szén-
dioxid-kibocsátáshoz kapcsolódó összetevőt csak a kibocsátás-áttelepítéssel járó kockázat 
megelőzése érdekében kell kiküszöbölni. A rendelkezések szerint a tagállamoknak meg kell 
szüntetniük a földgázra és a PB-gázra vonatkozó adómentesség lehetőségét, nullához közeli 
adómértékeket kell alkalmazni az energiatermékekre és a villamos energiára, amennyiben 
azokat a mezőgazdasági ágazatban használják fel, különböző adómértékeket kell 
alkalmazniuk a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj és a nem mezőgazdaságban felhasznált 
gázolaj esetében, és el kell törölniük a villamos energia adóját, amennyiben az a feldolgozott 
termék költségének több mint 50%-át teszi ki.
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A tagállamoknak ugyanakkor megmarad az a joguk, hogy rugalmasan rendelkezzenek a 
szociális okok miatti teljes vagy részleges mentesség megadásáról. Az irányelv rendelkezik 
arról, hogy a háztartások fűtésére használt villamos energiára ne vessenek ki adót. Annak 
érdekében, hogy az iparág alkalmazkodni tudjon az új adórendszerhez, hosszabb átmeneti 
időszakok megállapítására került sor.

Elfogadása esetén az irányelv hatályba lépésének tervezett időpontja 2013. január 1.

III. A Bolgár Köztársaság általános állásponttervezetével összhangban – amelyet a 
bolgár Miniszterek tanácsa alá tartozó Európai ügyek tanácsának kell jóváhagynia –, Bulgária 
üdvözli a javasolt új adózási szerkezetet, valamint a szén-dioxid-kibocsátással összefüggő és 
az egyes üzemanyagok felhasználásához köthető energiaadók, illetve a termékek 
energiatartalmán alapuló energiaadók közötti különbségtétel bevezetését. Ez az intézkedés 
egy szükséges lépés az európai kibocsátáskereskedelmi rendszer kiegészítéséhez, illetve 
annak a célkitűzésnek az elérése felé, amely az üvegházhatású gázok kibocsátásának 1990-es 
szinthez viszonyított 20%-os csökkentését irányozza elő 2020-ig.

Bulgária támogatja az irányelv alkalmazási körének kiterjesztését, azonban azt várja 
az Európai Bizottságtól, hogy tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy 
minden olyan ágazatban, amely az irányelv elfogadása következtében ki van téve a szén-
dioxid-kibocsátás áttelepítésének, biztosítva legyen az egyenlő bánásmód.

Bulgária kételyeit fejezi ki a minimum adómérték megváltoztatását illetően, és úgy 
véli, hogy a javaslat sem a különböző tagállamok mezőgazdaságai és szociális helyzete 
közötti különbségeket, sem azt a hatást nem tükrözi, amelyet a magasabb adómértékek 
bevezetése a fogyasztókra és az inflációra gyakorolna.

Bulgária álláspontja, hogy a javasolt új szerkezet két elemére vonatkozó minimum 
adómértékek bármilyen megváltoztatását először a tagállamoknak kell megvizsgálniuk és 
abszolút többséggel jóváhagyniuk.

IV. A Költségvetési és pénzügyi bizottság 2011. június 8-i ülésén tekintette át az 
irányelvre irányuló javaslatot.

A Költségvetési és pénzügyi bizottság úgy véli, hogy a javasolt módosítások nyomán –
a 2003/96/EK irányelv alkalmazási körének kibővítésével és a szén-dioxid-kibocsátással 
összefüggő összetevőnek az energiatermékek adóztatásába történő bevezetésével – világos 
európai uniós jogszabályi keret jön létre.

A Költségvetési és pénzügyi bizottság támogatja azt a bolgár álláspontot, mely szerint 
Bulgária az egyik olyan tagállam, amely élni fog a 2020-ig tartó meghosszabbított átmeneti 
időszak lehetőségével, és ez idő alatt a jelenlegi irányelv 8. és 9. cikkeiben meghatározott 
célokra felhasznált üzemanyagok szén-dioxiddal kapcsolatos összetevőjét nem adóztatják 
meg.

A Költségvetési és pénzügyi bizottság álláspontja szerint az irányelvre irányuló javaslat 
összességében összeegyeztethető a szubszidiaritás elvével, ám a javasolt minimum 
adómértékek bevezetésére vonatkozó szabályok aggodalomra adnak okot. Az arányosság 
elvét illetően a bizottság úgy véli, hogy az irányelvre irányuló javaslat arra szorítkozik, ami a 
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kijelölt célok eléréséhez szükséges, azonban úgy véli, hogy további értékelést kell készíteni az 
irányelvjavaslat nyomán fellépő adminisztratív és pénzügyi terhek felmérésére.

A fentiek fényében a Költségvetési és pénzügyi bizottság támogatja az irányelv 
alkalmazási körének bővítésére irányuló javaslatot és az energiatermékekre kivetendő, a szén-
dioxid-kibocsátással összefüggő nyolc adó bevezetését, azonban sem a javasolt minimum 
adómértékek bevezetésére vonatkozó módosításokat, sem azt nem támogatja, hogy ezen 
adómértékeket a harmonizált fogyasztói árindex változásainak megfelelően háromévente 
módosítsák.

V. A 2011. június 10-i, az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási 
keretének átszervezéséről szóló tanácsi irányelvre irányuló 2011. április 13-i javaslatról 
(СОМ(2011) 169) szóló vitát követően a Bolgár Köztársaság nemzetgyűlése az Európai 
ügyek és az európai alapok felügyeletének bizottságán keresztül a következő, az európai 
intézményekhez továbbítandó, indokolással ellátott véleményt adta ki:

1. Figyelembe véve az EU új gazdaságirányítására és az egységes piacra vonatkozó 
európai menetrend aktuális kérdéseit és a világgazdasági válság következményeinek 
leküzdését célzó összehangolt intézkedéseket, az Európai ügyek és az európai alapok 
felügyeletének bizottsága, tekintettel az európai uniós szintű közös adópolitikára való 
törekvésre, ismételten kifejezte véleményét, mely szerint ügyelni kell arra, hogy a gazdasági 
környezet kiszámíthatóságát, stabilitását és versenyképességét semmilyen potenciális 
változtatás ne befolyásolja hátrányosan;

2. Az Európai ügyek és az európai alapok felügyeletének bizottsága úgy véli, hogy a 
javasolt módosítások nyomán – a 2003/96/EK irányelv alkalmazási körének kibővítésével és 
a szén-dioxid-kibocsátással összefüggő összetevőnek az energiatermékek adóztatásába 
történő bevezetésével – világos európai uniós jogszabályi keret jön létre;

3. Az Európai ügyek és az európai alapok felügyeletének bizottsága szerint rá kell 
mutatni arra, hogy Bulgária az egyik olyan tagállamok, amely élni fog a 2020-ig tartó, 
meghosszabbított átmeneti időszak lehetőségével, és ez idő alatt nem vet ki adót a szén-
dioxiddal összefüggő adóelemre (a többi tagállam számára az irányelv 2013 januárjában lép 
hatályba);

4. Az Európai ügyek és az európai alapok felügyeletének bizottsága úgy véli, hogy az 
irányelv javasolt módosításai jelentősen növelnék a „kétsebességes Európa” 
kialakulásának kockázatát, és azzal a veszéllyel járnának, hogy a 2020-ig tartó átmeneti 
időszak ellenére tovább mélyülnek a fejlett és az új tagállamokat elválasztó különbségek;

5. Az Európai ügyek és az európai alapok felügyeletének bizottsága úgy látja, hogy 
az irányelvre irányuló javaslat komoly kihívás elé állítja az európai gazdaság 
versenyképességét a más gazdaságokkal és a világ többi részének gazdaságával folytatott 
versenyben;

6. Az Európai ügyek és az európai alapok felügyeletének bizottsága, miután az 
irányelvre irányuló javaslatot a szubszidiaritás és az arányosság szempontjából is 
megvizsgálta, a következő álláspontot alakította ki:
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A szubszidiaritás elvét illetően:

Jóllehet az irányelvre irányuló javaslat bizonyos rendelkezései összeegyeztethetők a 
szubszidiaritás elvével, a javasolt minimum adómérték bevezetésére vonatkozó rendelkezés 
sérti azt. Az Európai ügyek és az európai alapok felügyeletének bizottsága a bolgár 
gazdaságot érintő alábbi potenciális negatív hatásokat állapítja meg:

1) az ország magas energiaintenzitása és a hagyományos energiatermékektől való 
függése miatt csökken a bolgár gazdaság versenyképessége;

2) az ország potenciális inflációs nyomás alá kerül és nő a fogyasztói árindex, ami a 
magasabb végfelhasználói árakban tükröződik;

3) a minimum adómértékek bevezetése kihívás elé állíthatja a Bolgár 
Köztársaság nemzeti adópolitikáját is.

Az arányosság elvét illetően:

Az irányelvre irányuló javaslat elvben arra szorítkozik, ami a kijelölt célok eléréséhez 
szükséges, azonban további értékelést kellene készíteni az irányelvjavaslat nyomán 
fellépő adminisztratív és pénzügyi terhek felmérésére. Továbbá:

1. az Európai Bizottság által javasolt intézkedések vizsgálata nem eléggé kimerítő, 
és nem igazolja kellőképpen az összes potenciális módosítást;

2. fennáll a veszélye annak, hogy az államnak a költségvetés tekintetében egyre 
inkább újraelosztó szerepet kell játszania, ami ellentétes Bulgária stratégiai 
prioritásaival;

3. valószínűtlen, hogy a bolgár vállalkozások rendelkeznek azokkal a forrásokkal 
és kapacitással, amelyekkel az energiahatékonyság terén középtávon felvehetik a 
versenyt a régi tagállamokkal.

Ezt a jelentést és a kapcsolódó véleményeket egyhangúlag, 9 szavazattal, 
ellenszavazat nélkül elfogadták.

MONIKA PANAJOTOVA

ELNÖK, EURÓPAI ÜGYEK ÉS AZ EURÓPAI 
ALAPOK FELÜGYELETÉNEK BIZOTTSÁGA


