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Tárgy: A Cortes Generales, a Spanyol Királyság parlamentjének indokolással ellátott 
véleménye az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási 
keretének átszervezéséről szóló 2003/96/EK irányelv módosításáról szóló tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

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 Cortes Generales, a Spanyol Királyság 
parlamentjének a fentebb megjelölt javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

AZ EURÓPAI UNIÓS VEGYES BIZOTTSÁG 1/2011. SZÁMÚ VÉLEMÉNYE A 
SZUBSZIDIARITÁS ELVÉNEK AZ ENERGIATERMÉKEK ÉS A VILLAMOS 
ENERGIA KÖZÖSSÉGI ADÓZTATÁSI KERETÉNEK ÁTSZERVEZÉSÉRŐL 

SZÓLÓ 2003/96/EK IRÁNYELV MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TANÁCSI 
IRÁNYELVRE IRÁNYULÓ JAVASLAT ÁLTALI ALKALMAZÁSÁRÓL [COM 
(2011) 169 VÉGLEGES] [2011/0092 (CNS)| {SEC (2011) 409 VÉGLEGES} {SEC 

(2011) 410 VÉGLEGES}

ELŐZMÉNYEK

A. A 2007-es Lisszaboni Szerződéshez csatolt, 2009. december 1-je óta hatályos, a
szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv értelmében a 
nemzeti parlamentek ellenőrzési eljárás keretében vizsgálhatják, hogy az új európai 
jogalkotási kezdeményezések megfelelnek-e a szubszidiaritás elvének. A fenti jegyzőkönyvet 
Spanyolországban a 8/1994. május 19-i törvényt módosító, 24/2009. december 22-i törvény 
tárgyalja. A jelen vélemény jogalapját nevezetesen a 8/1994. számú törvény új 3. cikkének j) 
pontja, illetve új 5. és 6. cikkei képezik.

B. Az Európai Bizottság elfogadta az energiatermékek és a villamos energia közösségi 
adóztatási keretének átszervezéséről szóló 2003/96/EK irányelv módosításáról szóló tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatot, és továbbította azt a nemzeti parlamenteknek, amelyeknek 
nyolc hét áll rendelkezésükre annak ellenőrzésére, hogy a kezdeményezés tiszteletben tartja-e 
a szubszidiaritás elvét; e határidő 2011. június 14-én jár le.

C. Az Európai Uniós Vegyes Bizottság elnöksége és szóvivői 2011. május 10-én 
megállapodtak arról, hogy megvizsgálják a jelzett európai kezdeményezést, előadónak 
kijelölték Eva Parera Escrichs szenátor asszonyt, és felkérték a kormányt, hogy készítse el a 
8/1994. számú törvény 3. cikkének j) pontjában előírt jelentést.

D. A Vegyes Bizottság megkapta a gazdasági és pénzügyminisztérium által kidolgozott és az 
alkotmányos és parlamenti ügyek államtitkárságán keresztül továbbított jelentést, valamint a 
baszk parlament és a kanári-szigeteki parlament által készített dokumentumokat. Az autonóm 
közösségek parlamentjeinek jelentései nem vitatják a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartását a vizsgált európai jogalkotási kezdeményezés által. A gazdasági és 
pénzügyminisztérium jelentése sajnálattal állapítja meg, hogy nem készült megfelelő 
hatástanulmány e tárgyban.

E. Az Európai Uniós Vegyes Bizottság 2011. június 14-én tartott ülésén elfogadta a 
következő dokumentumot:

VÉLEMÉNY

1.– Az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikke kimondja, hogy „az uniós hatáskörök 
gyakorlására a szubszidiaritás és az arányosság elve az irányadó”. Az idézett cikk (3) 
bekezdése kifejti, hogy „a szubszidiaritás elvének megfelelően az Unió csak akkor és 
annyiban jár el, amikor és amennyiben a tervezett intézkedés céljait a tagállamok sem 
központi, sem regionális vagy helyi szinten nem tudják kielégítően megvalósítani, így azok a 
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tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az Unió szintjén jobban megvalósíthatók.”
A 2007-es Lisszaboni Szerződéshez csatolt, a szubszidiaritás és az arányosság elveinek 
alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv meghatározza a tagállamok nemzeti parlamentjei által 
ezentúl végrehajtandó szubszidiaritási ellenőrzés tárgyát, eljárását és céljait (az EUSZ 5. 
cikkének (3) bekezdése és 12. cikkének b) pontja).

2.– A vizsgált jogalkotási javaslat jogalapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
113. cikkén nyugszik, mely szerint „a Tanács az Európai Parlamenttel, valamint a 
Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően, különleges 
jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag rendelkezéseket fogad el a forgalmi adók, a 
jövedéki adók és a közvetett adók egyéb formáira vonatkozó jogszabályok olyan mértékű 
harmonizálására, amennyire az ilyen harmonizáció a belső piac létrehozásához, 
működéséhez, és a verseny torzulásának elkerüléséhez szükséges”.

3.– Az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről 
szóló 2003. október 27-i 2003/96/EK irányelv (energiaadó-irányelv) az energiaadóztatás 
számos fontos kérdését uniós szinten szabályozza. 2003 óta mindazonáltal a mögöttes 
szakpolitikai feltételrendszer radikálisan megváltozott, mivel az energia- és az 
éghajlatváltozási politika területén a 2020-ig tartó időszakra konkrét és ambiciózus célok 
meghatározására került sor. Így a jelenlegi javaslat a 2003-as energiaadó-irányelv egyes 
alapvető rendelkezéseinek kiigazítására irányul, nagyobb következetességet biztosítva ezzel a 
tekintetben, hogy az energiaadók miként járulnak hozzá a kisebb és tisztább energiafogyasztás 
célkitűzéseihez az Európai Unióban.

A Tanács megítélése szerint az energiaadó-irányelv jelenleg hatályos szövegével
kapcsolatban bizonyos problémák merülnek fel, amelyeket a vizsgálat tárgyát képező javaslat 
elfogadásával kívánnak megoldani. A vizsgált javaslat konkrétan a következő célok elérését 
tűzi maga elé: 1) az energiafogyasztók közötti – a használt energiaforrástól független –
valóban kiegyenlített játéktér megteremtése érdekében biztosítani kell az energiaforrások 
következetes kezelését az energiaadó-irányelv keretei között; 2) a megújuló energiaforrásokra 
vonatkozó adózási keretek kiigazítása; 3) a CO2-adóztatásnak olyan kereteket kell szabni, 
hogy az felhasználható legyen az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS) által 
megteremtett árjelzés kiegészítéseként úgy, hogy közben a két eszköz ne kerüljön átfedésbe 
egymással.

4.– A javaslat az Európai Unió és a tagállamok között megosztott hatáskörbe tartozik, ezért a 
szubszidiaritás elve alkalmazandó. A vizsgálat alatt lévő javaslat azonban nem tartalmazza az 
úgynevezett „szubszidiaritási feljegyzést”, amelyre a szubszidiaritás és az arányosság 
elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 5. cikke vonatkozik. Ennélfogva nem lehetett 
részletesen megismerni azokat az érveket, amelyek alapján a közösségi jogalkotók úgy vélik, 
hogy a javaslat tiszteletben tartja a szubszidiaritás elvét, vagyis azokat az indokokat, amelyek 
megítélésük szerint igazolják, hogy a javaslat által követett célok jobban megvalósíthatók egy 
közösségi fellépés útján, mint a különböző tagállamok önálló intézkedései révén. Továbbá, a 
javaslat nem szolgál minőségi és mennyiségi mutatókkal, és nem tér ki a javaslatból származó 
esetleges igazgatási vagy pénzügyi terhekre.

A javaslat így csak annak kifejtésére szorítkozik, hogy „az energiaadó-irányelv 
felülvizsgálatát és annak időzítését az uniós energia- és éghajlatváltozási politika tágabb 
keretében kell értelmezni”, mivel „az EU most alkotja meg azt a jogszabályi keretrendszert, 
amely lehetővé teszi a 2020-ra kitűzött ambiciózus célok elérését”. A fenti érvekre 
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támaszkodva a javaslat arra a következtetésre jut, hogy „az energiaadó-irányelvnek a célokkal 
való szorosabb összehangolását csak az Európai Unió által elfogadott jogszabállyal, az 
energiaadó-irányelv módosításával lehet elérni”.

A gazdasági és pénzügyminisztérium a vizsgálatunk tárgyát képező irányelvjavaslatra 
vonatkozóan egy jelentést adott ki, amely a következőkre mutat rá:

„Az egyes termékcsaládokra alkalmazott nemzeti adómértékek kiegyenlítésére irányuló 
intézkedések korlátozni fogják a tagállamok lehetőségeit az egyes termékek használatának 
ösztönzésére. A javaslatot kísérő hatástanulmány kifejti azokat az okokat, amelyek miatt a 
benzinre és a gázolajra kivetett nemzeti adómértékek közötti különbség bizonyos 
meghatározott problémákhoz vezet. Az említett tanulmány azonban nem terjed ki a többi 
alkalmazott termékre, mint például a motor-tüzelőanyagra, sem pedig egyéb 
termékcsaládokra. Az ezekre vonatkozó elemzés nélkül nem lehet megítélni, hogy a nemzeti 
adómértékekre vonatkozó kötelezettség a szubszidiaritás szempontjából indokolt-e.”

Következésképpen, a fent megjelölt indokolások hiányában az Európai Uniós Vegyes 
Bizottság számára a jelen javaslat nehezen értékelhető abból a szempontból, hogy az EU 
közreműködése kapcsán esetlegesen sérül-e a szubszidiaritás elve.
A Vegyes Bizottság úgy véli, hogy az Európai Bizottságnak meg kell jelölnie azokat az 
indokokat, amelyek igazolják, hogy az Európai Uniónak megosztott hatáskört kell
gyakorolnia. Amennyiben a Vegyes Bizottság nem kapja kézhez a fent említett indokolást, 
úgy nem tud pozitív véleményt megfogalmazni a kezdeményezésnek  a szubszidiaritás elvével 
való összeegyeztethetőségéről.

KÖVETKEZTETÉS

A kifejtett indokok alapján az Európai Uniós Vegyes Bizottság úgy véli, hogy az 
energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről 
szóló 2003/96/EK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatával 
összefüggésben az Európai Bizottság nem teljesíti a szubszidiaritás és az arányosság 
elveinek alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének előírásait, amelyek kikötik, hogy 
a jogalkotási aktus tervezetének egy külön feljegyzésben részletesen tartalmaznia kell 
azokat az adatokat, amelyek a szubszidiaritás és az arányosság elvével való összhang 
megítéléséhez szükségesek.

Amennyiben a fent említett adatok elengedhetetlenek a szubszidiaritás és az arányosság 
elveivel való összeegyeztethetőség értékeléséhez, azok hiányában a Vegyes Bizottságnak 
nincs indoka úgy vélni, hogy az Európai Bizottság – az energiatermékek és a villamos 
energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló 2003/96/EK irányelv 
módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatával összefüggésben –
tiszteletben tartja a szubszidiaritás és az arányosság elveit.


