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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli a zöld könyvet; sürgeti a Bizottságot – a környezeti károk költségeinek felmérése 
és a vonatkozó piaci sikertelenségek kiigazítása érdekében – a piaci alapú eszközök 
használatára irányuló olyan egyértelmű stratégia kidolgozására, amely kiterjed az 
adózásra, az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerének áttekintésére, a kereskedelemre és 
a technológiai politikákra;

2. kéri a Bizottságot, hogy a piaci alapú szabályzóeszközök (MBI) alkalmazási 
stratégiájának kidolgozásával egyidejűleg végezzen vizsgálatot meg és készítsen átfogó 
jelentést az EU jelenleg alkalmazott környezeti szabályzóeszközeinek hatékonyságáról 
annak feltárása érdekében, hogy mely területeken lenne célszerű a jelenlegi szabályozás 
piaci alapú szabályzóeszközökkel való helyettesítése;

3. megjegyzi, hogy a piaci alapú eszközöknek fontos szerepet kell játszaniuk annak az EU-
célkitűzésnek az elérésében, amely arra irányul, hogy 2020-ra a megújuló energiaforrások 
aránya elérje az összenergia-felhasználás 20%-át;

4. kifejezetten szükségesnek tartja, hogy a piaci alapú eszközök használatára megfelelőbb 
szabályozási elvek vonatkozzanak, valamint hogy ne létezzenek egymást átfedő és 
összetett eszközök; támogatja az energiatermékek és a villamos energia közösségi 
adóztatási keretének átszervezéséről szóló 2003/96/EK tanácsi irányelv (az energiaadóról 
szóló irányelv) oly módon történő módosítását, amely biztosítaná, hogy az EU 
kibocsátás-kereskedelmi rendszerének résztvevői ne fizessenek kétszer– a kereskedelem 
és az adózás révén egyaránt – a kibocsátásaikért; 

5. szorgalmazza a piaci eszközökből származó bevétel újbóli befektetését olyan 
programokba, amelyek támogatják a környezetvédelmi célokat, valamint mérsékelik a 
versenyképességre gyakorolt és bármilyen egyéb társadalmi hatást; úgy véli, hogy az EU 
kibocsátás-kereskedelmi rendszerének aukciós bevételei a jövőben az EU fő 
finanszírozási forrásaivá válhatnának; 

6. felhívja a figyelmet a környezetvédelmi adóreform előnyeire; felhívja a tagállamokat 
ilyen reformok megvalósítására, többek között az energiaszegénység enyhítése, valamint 
a szénszegény technológiák, az energiamegtakarítás, az energiahatékonyság és a 
megújuló technológiák támogatása céljából;

7. megjegyzi, hogy a környezetvédelmi adók nagyobb uniós összehangolása és a legjobb 
gyakorlatok megosztása megkönnyítené a reform végrehajtását; különösen támogatja 
azokat a javaslatokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a tagállamok az energiahatékony 
termékekre és az energiamegtakarító anyagokra vonatkozóan csökkentsék HÉA-
kulcsaikat, illetve adókedvezményeket adjanak.kiemeli azonban, hogy a tagállamoknak 
maguknak kell határozniuk arról, hogy saját adórendszerük szempontjából számukra 
melyik megoldás a megfelelő;
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8. felhívja a Bizottságot egyrészt a határátlépési adók hatályának további felülvizsgálatára 
az uniós kibocsátáskereskedelemben részt vevő feleknek a kibocsátás csökkentésére 
irányuló ösztönzése céljából, másrészt pedig arra, hogy foglalkozzon az egyoldalú uniós 
cselekvésnek a versenyképességre gyakorolt hatásával; úgy véli, hogy a határátlépési 
adókat komoly lehetőségként kell figyelembe venni, amennyiben a tárgyalások nem 
eredményeznek átfogó nemzetközi megállapodást a 2012 utáni klímaváltozásról.
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