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RÖVID INDOKOLÁS

I. A Bizottság javaslata

A jelenlegi energiaadó-irányelv rögzíti az üzemanyagként, fűtőanyagként, valamint villamos 
energia előállítására felhasznált energiatermékek minimális adókulcsait. A minimális 
adókulcsok általában a felhasznált energiatermék mennyiségére vonatkoznak. A Bizottság 
szerint ennek a rendszernek számos negatív hatása van, például az EU éghajlatváltozással 
kapcsolatos célkitűzéseivel ellentétes vagy a belső piacot torzító ösztönzőket teremt.

A Bizottság a felülvizsgálatra irányuló javaslattal kívánja felszámolni e negatív hatásokat. A 
javaslat egyik alapötlete, hogy új energiaadózási struktúrát hoz létre, az energiatermékekre 
vonatkozó minimális adókulcs két részre bontásával:
1) az egyik rész az energiatermék CO2-kibocsátásán alapulna. A CO2-adókulcs nulla 
százalékos lenne minden olyan energia esetében, amelyet most vagy a jövőben CO2-
kibocsátástól mentesnek ismernek el.
2) a másik rész a gigajoule-ban mért energiatartalmon alapulna, függetlenül attól, hogy 
milyen energiatermékről van szó, hogy ezáltal is az energiatakarékosságra ösztönözzön.

A javaslat ezzel párhuzamosan arra is törekszik, hogy az energiaadó-irányelv összhangban 
legyen más uniós politikákkal, például az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerével (ETS).
Ezzel összefüggésben a Bizottság azt javasolja, hogy a szén-dioxidhoz kapcsolódó adózást ne 
alkalmazzák az ETS hatálya alá tartozó berendezésekre, például a repülésben.

A javaslat több más eleme is a közlekedési politikára vonatkozik, például az alábbiak:
- annak a lehetőségnek a megszüntetése, hogy a tagállamok különbséget tegyenek a gázolaj 
kereskedelmi és nem kereskedelmi célú felhasználásának adóügyi megítélésében;
- annak a lehetőségnek a megszüntetése, hogy alacsonyabb általános energiafogyasztási 
adókulcsot alkalmazzanak a taxikra, mivel ez már nem összeegyeztethető az alternatív 
üzemanyagokat és energiahordozókat, valamint a tisztább városi közlekedést előtérbe helyező 
szakpolitikai célokkal;
- a szabvány üzemanyagtartályok és a speciális konténerek fogalommeghatározásának 
naprakésszé tétele.

A Bizottság végül arra is javaslatot tesz, hogy a kikötőben horgonyzó hajók által felhasznált 
parti áramot mentesítsék az adó alól, valamint hogy a tagállamok továbbra is kötelezően 
mentesítsék az adó alól a légi és tengeri közlekedésben felhasznált üzemanyagot. A belvízi 
hajóutak vonatkozásában a Bizottság azt javasolja, hogy maradjanak érvényben azok a 
szabályok, amelyek értelmében a tagállamok teljes adómentességet vagy részleges 
adókedvezményeket biztosíthatnak.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Biztosítani kell, hogy a belső piac – az 
Európai Tanács 2007. március 8–9-i és 
2008. december 11–12-i ülésének 
elnökségi következtetéseivel összhangban 
– az éghajlatváltozás korlátozásához, a 
megújuló energiaforrások 
igénybevételéhez és az 
energiamegtakarításhoz kapcsolódó új 
követelmények között továbbra is 
megfelelően működjön.

(2) Biztosítani kell, hogy a belső piac – az 
Európai Tanács 2007. március 8–9-i és 
2008. december 11–12-i ülésének 
elnökségi következtetéseivel összhangban 
– az éghajlatváltozás korlátozásához, a 
megújuló energiaforrások 
igénybevételéhez és az 
energiamegtakarításhoz kapcsolódó új 
követelmények között továbbra is 
megfelelően működjön. Az 
energiafogyasztók közötti – a használt 
energiaforrástól független – valóban 
egyenlő versenyfeltételek megteremtése 
érdekében a jelen irányelv keretei között 
biztosítani kell az energiaforrások 
következetes kezelését.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az energiatermékek adóztatása 
vonatkozásában technológiasemleges 
megközelítést kell alkalmazni annak 
érdekében, hogy az új technológiák 
számára is biztosítani lehessen a fejlődés 
lehetőségét.
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Indokolás

A Bizottság politikájának teljes mértékben technológiasemlegesnek kell lennie, így az új 
technológiák is fejlődésnek indulhatnak. A meglévő technológiák közül csak azokat szabad 
megtartani, amelyek fenntarthatóak és hatékonyak.

Módosítás 3

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) Az energiaadó elsődleges célja, hogy 
hatékonyabb energiafelhasználásra és 
tisztább energiaforrások alkalmazására 
ösztönözze a fogyasztókat. 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.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) Mivel megfelelő energiaadóztatási 
keretet kell bevezetni, az adóztatás egyes 
elemeit a különböző energiaforrások 
egyenlő adóügyi 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 
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fenntarthatósági kritériumoknak, a 
biomasszára és a biomasszából előállított 
termékekre vonatkozó referenciaértékek 
csak akkor alkalmazandók, ha a 
kritériumok teljesülnek.

megfelelnek-e az említett irányelv 
17. cikkében meghatározott 
fenntarthatósági kritériumoknak, a 
biomasszára és a biomasszából előállított 
termékekre vonatkozó referenciaértékek 
csak akkor alkalmazandók, ha a 
kritériumok teljesülnek.

Módosítás 5

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 
már nem tűnik összeegyeztethetőnek az 
energiahatékonyság javításának 
követelményével és a szállítási ágazat által 
gyakorolt egyre nagyobb környezeti hatás 
kezelésének szükségességével. A
Bizottságnak ezért elemeznie kell a 
kereskedelmi és nem kereskedelmi 
felhasználás közötti különbségtételt annak 
érdekében, hogy a szállítási vállalatok 
alkalmazkodni tudjanak ahhoz a 
helyzethez, ha az átmeneti időszak 
lejártával, megfelelő hatásvizsgálatot 
követően meg tervezik szüntetni a 
különbségtételt. 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.

Módosítás 6
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Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A 2003/96/EK irányelv 5. cikke eltérő 
adómértékek alkalmazását teszi lehetővé 
bizonyos esetekben. A CO2-árjelzés 
következetességének biztosítása érdekében 
ugyanakkor a tagállamoknak a nemzeti 
adómértékek differenciálása tekintetében 
rendelkezésre álló lehetőségét az 
energiafogyasztás általános adóztatására 
kell korlátozni. A taxik által felhasznált 
gázolaj alacsonyabb mértékkel történő 
adóztatásának lehetősége már nem 
összeegyeztethető az alternatív 
üzemanyagokat és energiahordozókat, 
valamint a tisztább városi közlekedést 
előtérbe helyező szakpolitikai célokkal, 
ezért ezt a lehetőséget meg kell szüntetni.

(15) A 2003/96/EK irányelv 5. cikke eltérő 
adómértékek alkalmazását teszi lehetővé 
bizonyos esetekben. A CO2-árjelzés 
következetességének biztosítása érdekében 
ugyanakkor a tagállamoknak a nemzeti 
adómértékek differenciálása tekintetében 
rendelkezésre álló lehetőségét az 
energiafogyasztás általános adóztatására 
kell korlátozni.

Indokolás

A taxikat olyan tömegközlekedési eszközöknek kell tekinteni, amelyek hozzájárulnak a 
torlódások csökkentéséhez. Ezért továbbra is kedvezményes adót kell kivetni az általuk 
felhasznált üzemanyagra.

Módosítás 7

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, 

(19) A 2003/96/EK irányelv alapján a 
tagállamoknak mentesíteniük kell az 
adózás alól a vízi járművek fedélzetén 
előállított villamos energiát, ideértve a 
kikötőben való horgonyzáskor előállított 
energiát is Annak érdekében, hogy a 
kikötőben horgonyzó hajók ne a 
fedélzetükön lévő üzemanyag 
felhasználásával termeljenek villamos 
áramot, és ezzel ne szennyezzék a levegőt
– e tárgykör átfogóbb szabályozásának 
elfogadásáig – a tagállamoknak 
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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.

mentesíteniük kell a tengeri és folyami
kikötőben horgonyzó hajók 
villamosenergia-felhasználását az 
energiaadóztatás alól. Sőt, a kikötőkben 
tartózkodó hajók számára a jövőben nem 
szabad engedélyezni a villamos energia 
előállítását abban az esetben, ha parti 
áram használatára is van lehetőségük.

Indokolás

A kikötőkben tartózkodó hajók esetében a fedélzetükön található saját üzemanyag 
felhasználásával történő áramtermelés tilalma megerősíti a Bizottság által tervezett 
mentességi rendelkezéseket, és hozzájárul a kikötői szennyezés csökkentéséhez.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A belvízi útvonalak használatának 
ösztönzése céljából továbbra is biztosítani 
kell a tagállamok számára azt a 
lehetőséget, hogy adókedvezményben 
részesítsék ezek használatát.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
19 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19b) Egyenlő piaci feltételeket kell 
teremteni a különféle közlekedési módok 
számára. Fokozatosan meg kell szüntetni 
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azokat az előírásokat, amelyek értelmében 
bizonyos ágazatok üzemanyag-
felhasználása vonatkozásában 
mentességet kell biztosítani. Az európai 
vállalkozások és ipari szereplők 
versenyképességének megőrzése 
érdekében erre nemzetközi konzultációk 
mellett kell sort keríteni.

Indokolás

A nyílt és tisztességes európai közlekedési piac elvével nem egyeztethető össze az az előírás, 
hogy bizonyos közlekedési módok esetében mentességet kell biztosítani. Feltétlenül el kell 
kerülni azonban, hogy aláássuk vállalkozásaink piaci helyzetét a nemzetközi versenytársakhoz 
képest.

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Azok a tagállamok, amelyek 
úthasználati díjrendszert vezetnek be a 
kizárólag közúti árufuvarozásra szolgáló 
gépjárművekre vagy nyerges 
járműszerelvényekre vonatkozóan, az 
ilyen járművek által felhasznált 
üzemanyagot csakis az I. melléklet A. 
táblázatában meghatározott általános 
energiafogyasztás alapján adóztathatják 
meg.

Indokolás

Az euromatrica célja az volt, hogy internalizálja a külső költségeket oly módon, hogy fedezi az 
áruk közúti szállítása által okozott szennyezés költségeit is. A módosítás célja, hogy az áruk 
közúti szállítása által okozott szennyezést ne adóztassák meg kétszeresen.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont
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2003/96/EK irányelv
5 cikk – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a következő felhasználások esetében:
helyi tömegközlekedés (kivéve taxik), 
hulladékgyűjtés, fegyveres erők és 
közigazgatás, fogyatékkal élő személyek, 
betegszállító járművek,

– a következő felhasználások esetében:
helyi tömegközlekedés, hulladékgyűjtés, 
fegyveres erők és közigazgatás, 
fogyatékkal élő személyek, betegszállító 
járművek;”

Indokolás

A taxikat olyan tömegközlekedési eszközöknek kell tekinteni, amelyek hozzájárulnak a 
torlódások csökkentéséhez. Ezért továbbra is kedvezményes adót kell kivetni az általuk 
felhasznált üzemanyagra.

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

2. A 29. szerint értékelendő átmeneti 
időszakon belül a tagállamok különbséget 
tehetnek a motorhajtóanyagként 
felhasznált gázolaj kereskedelmi és nem 
kereskedelmi felhasználása között, feltéve 
hogy a minimum közösségi adómértékeket 
betartják és a motorhajtóanyagként 
felhasznált kereskedelmi gázolaj 
adómértéke nem kisebb, mint az (1) 
bekezdés értelmében hatályban levő 
nemzeti adómérték, az ezen irányelvben 
erre a felhasználásra meghatározott 
bármilyen eltérés ellenére.
3. „Motorhajtóanyagként felhasznált 
kereskedelmi gázolaj” a következő célokra 



PE472.088v04-00 12/18 AD\884515HU.doc

HU

motorhajtóanyagként felhasznált gázolaj:
a) ellenszolgáltatás fejében kizárólag 
közúti árufuvarozásra szánt, 7,5 tonnát 
meghaladó megengedett legnagyobb 
össztömegű gépjárművel vagy 
járműszerelvénnyel végzett árufuvarozás;
b) személyszállítás akár menetrendszerű, 
akár nem menetrendszerű forgalomban, a 
gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az 
ilyen járművek rendszereinek, 
alkatrészeinek és önálló műszaki 
egységeinek jóváhagyásáról szóló, 
2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben1

meghatározott M2 vagy M3 kategóriába 
tartozó gépjárművel.
_____________
1 HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a közvetlenül a tengeri és belvízi
kikötőben horgonyzó hajókat ellátó 
villamos energia.

Indokolás

E mentességre vonatkozóan semmilyen határidőt nem szabad bevezeti abban az esetben, ha 
jelentős mértékben csökkenteni kívánjuk a CO2-, kén- és az emberi egészségre nézve káros 
egyéb kibocsátást a kikötői övezetekben. E kezdeményezések kikötői hatóságok körében való 
ösztönzése és általánossá tétele érdekében kedvezőbb elbánást kell garantálni.

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-i) a bekezdés a következőképpen 
módosul:
e) vasúton, földalatti vasúton, villamoson, 
trolibuszon vagy üzemanyagként villamos 
áramot, földgázt vagy cseppfolyósított gázt 
használó autóbuszon történő személy- és 
áruszállításra használt energiatermékek 
és villamos energia;

Indokolás

A módosítás oly módon változtatja meg a 2003/96 irányelv szövegét, hogy kizárja az 
elektromos áramot, és a földgázt vagy cseppfolyósított gázt használó buszokat. A tagállamok 
számára nagyobb mozgásteret kell biztosítani az alacsony NOx- és részecske-kibocsátású 
vasutak, földalatti vasutak, villamosok és városi autóbuszok számára biztosított 
adókedvezmények bevezetése tekintetében, hiszen ezek az anyagok városi környezetben 
rendkívül károsak a közegészségre nézve.

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felhatalmazás gyakorlása Felhatalmazás
(1) A Bizottság határozatlan időre szóló 
felhatalmazást kap a 2. cikk 
(5) bekezdésben említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az energiatermékek és a villamos energia 
adóztatásával összefüggésben 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a 27a. cikknek megfelelően.

(2) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul értesíti arról a Tanácsot.
(3) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
gyakorlásának feltételeit a 27a. és a 27b. 
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cikk határozza meg.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont
2003/96/EK irányelv
27 a – 27 c cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felhatalmazás visszavonása A felhatalmazás gyakorlása

(1) A Tanács bármikor visszavonhatja a 
2. cikk (5) bekezdésben említett 
felhatalmazást.

(1) A Bizottság az e cikkben 
meghatározott feltételek szerint 
felhatalmazást kap felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2) Ha a Tanács belső eljárást indított a 
felhatalmazás visszavonásával 
kapcsolatos döntés meghozatala 
érdekében, a végleges határozat 
meghozatala előtt ésszerű határidőn belül 
törekszik tájékoztatni a Bizottságot erről, 
megjelölve, hogy mely felhatalmazás 
visszavonásáról és milyen lehetséges 
indokok alapján kíván határozni.

(2) A Bizottság …*-tól határozatlan időre 
felhatalmazást kap a 27. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.

(3) A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat 
haladéktalanul vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét. A határozatot az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell 
hirdetni.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja az 27. cikkben 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.
(4) Felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadását követően a Bizottság arról 
egyidejűleg értesíti az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.
(5) A 27. cikk értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
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hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emel ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatja a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Ezen időszak az Európai Parlament vagy 
a Tanács kérésére két hónappal 
meghosszabbítható.”
_________________
 HL: Kérjük, illessze be az irányelv 
hatálybalépésének dátumát.

27b. cikk
Kifogás a felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus ellen
(1) A Tanács az értesítés napját követő 
[három] hónapos időtartamon belül 
kifogást emelhet a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus ellen. 
(2) Ha az említett időtartam leteltéig a 
Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
azt ki kell hirdetni az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában, és az a benne 
megállapított időpontban hatályba lép.
Ha a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem kíván kifogást 
emelni, a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust az időtartam letelte előtt ki lehet 
hirdetni az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában, és az az időtartam letelte előtt 
hatályba léphet.
(3) Ha a Tanács kifogást emel a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
az nem lép hatályba. A Tanács 
megindokolja a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elleni kifogását.

27c. cikk
Az Európai Parlament tájékoztatása

Az Európai Parlamentet tájékoztatni kell 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
bizottság általi elfogadásáról, az ezek 
ellen emelt kifogásokról, illetve a 



PE472.088v04-00 16/18 AD\884515HU.doc

HU

felhatalmazás Tanács általi 
visszavonásáról.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 21 pont
2003/96/EK irányelv
29 cikk – 1 és 2 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 szóló 
jelentést terjeszt a Tanács elé, amelyet 
adott esetben kiegészít az irányelv 
módosításaira vonatkozó javaslatával.

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 tagállamok által nemzeti 
és/vagy regionális szinten az 
energiatermékekre és villamos energiára 
kivetett adó mértékét, a CO2-kibocsátáshoz 
kapcsolódó adóztatás minimummértékeit, 
az innováció és a technológiai fejlődés 
hatását, különösen az energiahatékonyság, 
a motorhajtóanyagként felhasznált 
gázolaj kereskedelmi és nem kereskedelmi 
felhasználása közötti különbségtétel, e 
különbségtétel felszámolásának távlatai, 
illetve 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. E jelentésnek tartalmaznia 
kell a jelenlegi kétoldalú légi közlekedési 
megállapodásokban szereplő adóügyi 
rendelkezések áttekintését. Jelentésében a 
Bizottság kitér a belső piac megfelelő 
működésére, a minimum adómértékek 
reálértékére és a Szerződés tágabb 
célkitűzéseire.

Az első jelentés értékeli, hogy szükség 
van-e a 14. cikk (1) bekezdésének b) és c) 
pontjában a légi közlekedés és a közösségi 
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vizeken belüli tengeri hajózás céljára 
üzemanyagként felhasznált 
energiatermékek esetében biztosított 
mentesség megszüntetésére abban az 
esetben, ha az IMO, az ICAO vagy az 
ENSZ Éghajlat-változási 
Keretegyezménye keretében megállapodás 
születik a légi és tengeri szállítási ágazat 
CO2-kibocsátásának csökkentéséről.
Amennyiben nem történik előrelépés 
nemzetközi szinten, a Bizottság jogalkotási 
javaslatot terjeszt elő a két ágazat CO2-
kibocsátásának csökkentése érdekében, 
figyelembe véve a kibocsátásáthelyezés 
kockázatát és az ágazatok 
versenyképességét.

Indokolás

Fontos, hogy a légi és tengeri ágazattal kapcsolatos valamennyi döntést nemzetközi szinten 
hozzanak meg, ugyanis csak így lehet elkerülni a piaci versenytorzulás és a 
kibocsátásáthelyezés veszélyét. Arra ösztönözzük a Bizottságot, hogy minden rendelkezésére 
álló eszközzel törekedjen nemzetközi konszenzus kialakítására, és ennek híján tegye meg a 
szükséges módosító indítványokat.
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