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Összefoglaló
I Az energiaadóztatást mint eszközt a kormányok nemcsak a bevételek növelésére,

hanem az éghajlat-politikai célkitűzések támogatására is felhasználhatják. Az
energiaadóztatás biztosíthatja, hogy a különböző energiatermékek árjelzései tükrözzék
azok környezetre gyakorolt hatását, és arra ösztönözheti a vállalkozásokat, hogy a
környezet szempontjából kedvezőbb döntéseket hozzanak.

II Az energiaadó-irányelv minimális adómértékeket határoz meg a belső piac

megfelelő működésének biztosítása érdekében, de más releváns szakpolitikák, például
az éghajlat-politika támogatására is alkalmas.

III A nagyobb kihívást jelentő, 2030-ra vonatkozó uniós éghajlat-politikai célok

támogatása, valamint uniós szinten a klímasemlegesség 2050-ig történő megvalósítása
érdekében a Bizottság 2021 júliusában javaslatot tett egyrészt az energiaadó-irányelv
felülvizsgálatára, másrészt egy új jogszabályra. A javaslatok célja többek között, hogy a
jogszabályokat összhangba hozzák az éghajlat-politikai célkitűzésekkel.

IV Áttekintésünk az energia, az éghajlatváltozás és az adózás területén végzett

korábbi munkánk, valamint kifejezetten e célból gyűjtött, nyilvánosan hozzáférhető
információk és anyagok alapján készült, és célja, hogy részletesebb betekintést
nyújtson az energiaadóztatást érintő kérdésekbe. Az áttekintéssel hozzá kívánunk
járulni az energiaadóztatásról és az éghajlatváltozásról jelenleg folyó vitához.

V Áttekintésünk elsősorban a következő kérdéseket érinti:
o

a jelenlegi energiaadó-mértékeknek és szén-dioxid-árazásnak az
éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzésekkel való összhangja;

o

energiatámogatások, különös tekintettel a zöld és fosszilis tüzelőanyagok
támogatására;

o

a minimális energiaadó-kulcsokat meghatározó jelenlegi energiaadó-irányelv,
valamint az, hogy a Bizottság új javaslata hogyan kezeli az irányelv hiányosságait.

VI Az energiaadózás fontos hajtóereje lehet az éghajlat-politikai célkitűzések

elérésének. Egyes ágazatok azonban jelentős kedvezményekben és mentességekben
részesülnek. Áttekintésünk megállapította, hogy az energiaforrások adómértéke nem
tükrözi azt, hogy azok milyen mértékben bocsátanak ki üvegházhatást okozó gázokat
(ÜHG).
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VII Megjegyezzük, hogy az elmúlt években az energiatermékek ára (az adók vagy a
kibocsátáskereskedelmi egységek hatását is figyelembe véve) nem tükrözte a
kibocsátások környezeti költségét.

VIII Az energiaadó-irányelvre irányuló értékelésében a Bizottság arról számolt be,

hogy a minimális adómértékre vonatkozó jogszabályokat hiányosságok jellemzik. Az
„Irány az 55%!” bizottsági csomagban szereplő jogalkotási javaslatok céljai között
szerepel többek között az energiaadóknak az energiatartalomhoz való hozzáigazítása,
valamint az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó ágazatok
számának növelése.

IX Az energiatámogatások révén elősegíthető a kevésbé szén-dioxid-intenzív

gazdaság felé történő elmozdulás. A fosszilis tüzelőanyagok támogatása viszont
akadályozza a hatékony energetikai átállást. E támogatás mértéke az elmúlt évtizedben
viszonylag állandó maradt annak ellenére, hogy a Bizottság és egyes tagállamok
kötelezettséget vállaltak azok fokozatos megszüntetésére.

X Megjegyezzük, hogy az Európai Uniónak a következő kihívásokkal kell
szembenéznie a jogszabályok felülvizsgálata során:
o

a következetesség biztosítása a korábban kedvezőbb elbánásban részesülő
ágazatok és energiahordozók tekintetében;

o

a fosszilis tüzelőanyagok támogatásának csökkentése;

o

az éghajlat-politikai célkitűzések összehangolása a társadalmi szükségletekkel.

E kihívások kezelésekor nem szabad figyelmen kívül hagyni az adóügyi kérdésekkel
kapcsolatos egyhangú döntéshozatal intézményi kontextusát.
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Bevezetés
Az energiaadó-politika az éghajlat-politika szolgálatában

01 Az energiaadóztatás mint költségvetési eszköz a környezet szempontjából

kedvezőbb energetikai döntések ösztönzésére is használható. Az EU-27 országain belül
az energiaadók az összes környezetvédelmi adó több mint háromnegyedét teszik ki
(lásd: 1. ábra). Az európai zöld megállapodás részeként a Bizottság azt tervezi, hogy az
energiaadóztatást összehangolja az éghajlat-politikai célkitűzésekkel.

1. ábra. Az energiaadók és a szén-dioxid-árazás a környezetvédelmi
adókon belül az EU-27 országaiban
Környezetvédelmi adók 330 mrd euró

az áru vagy szolgáltatás környezetre gyakorolt negatív hatására
kivetett adók

78%

19%

3%

258 milliárd euró

62 milliárd euró

10 milliárd euró

Energiaadók és szén-dioxid-árazás

Közlekedési adók
a közlekedési üzemanyagokra
kivetett adók nélkül

Egyéb a szennyezés/erőforrások
terén kivetett adók,
a szén-dioxid-adók nélkül

→ Gépjárművek tulajdonlásával és
használatával kapcsolatos adók

→ Erőforrások terén kivetett
adók: természeti erőforrások
kitermelése/felhasználása kapcsán
(pl. vadászati vagy halászati
engedélyek)

→ Közlekedési célú
energiatermékek
→ Helyhez kötött
energiatermékek
→ Üvegházhatású gázok

→ A szállítási szolgáltatásokhoz
kapcsolódó adók (pl. légiutas-adó,
légi járatokra kivetett illetékek)

→ Szennyezés terén kivetett
adók: levegőbe vagy vízbe történő
kibocsátás, szilárd hulladék
kezelése, zaj kapcsán

Megjegyzés: A környezetvédelmi adókra vonatkozó Eurostat-adatok magukban foglalják az ETS
engedélyeiből származó bevételeket is, amelyeket a nemzeti számlákban adóként kell nyilvántartani.
Forrás: Európai Számvevőszék, a következő adatok alapján: Eurostat, Environmental tax revenues
(ENV_AC_TAX ), 2019.
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02 Az energiaadók és a szén-dioxid-kibocsátási egységek a következőkön alapulnak1:
o

közlekedési célú energiatermékek (például benzin, gázolaj, földgáz, kerozin vagy
fűtőolaj;

o

helyhez kötött energiatermékek (például fűtőolaj, földgáz, szén, koksz,
bioüzemanyagok, villamos energia);

o

üvegházhatású gázok: a tüzelőanyagok széntartalma. Az ilyen adókra vonatkozó
Eurostat-adatok tartalmazzák az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS)
engedélyeiből származó bevételeket is, amelyeket a nemzeti számlákban adóként
kell nyilvántartani.

03 Az energiaadók és a szén-dioxid-árazás különböző formái a következők:
o

az üzemanyag-felhasználásra kivetett különadók (elsősorban jövedéki adók)
esetében az adómértéket jellemzően fizikai egységenként (liter vagy kilogramm)
vagy energiaegységenként (kilowattóra vagy gigajoule) határozzák meg;

o

az explicit szén-dioxid-adók jellemzően a széntartalom alapján határozzák meg az
energiafelhasználásra vonatkozó adókulcsot;

o

a kibocsátási egységek kereskedelme a kibocsátáskereskedelmi rendszerekben.

04 Az energiatámogatások lehetnek:
o

közvetlenek: a tényleges adókulcsok változásai (például adókedvezmények és
adójóváírások), illetve olyan támogatások és garanciák, amelyek ösztönzőleg
hatnak arra, hogy az egyik energiaforrás helyett egy másikat használjanak;

o

közvetettek: piaci intervenciók (pl. a behozatalra, illetve a kivitelre vonatkozó
mennyiségi korlátozások, hatósági ármegállapítás), engedélyek alulárazása,
kedvezményes hitelkamat, kockázatok áthárítása, externáliák (üvegházhatású gáz
(ÜHG) kibocsátása, szennyezés, hulladék, természeti források kimerítése)
figyelmen kívül hagyása vagy alulárazása.

05 Az Unióban az energiatámogatásokra nem vonatkozik egységes meghatározás. Az
OECD tágan határozza meg az energiatámogatásokat 2 olyan intézkedésekként,

1

Eurostat, Environmental taxes – A statistical guide, 2013.

2

OECD, Environmentally Harmful Subsidies: Challenges for Reform, 2005.
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amelyek a fogyasztói árakat a piaci szint alatt, illetve a termelői árakat a piaci szint
felett tartják, vagy csökkentik a fogyasztók vagy a termelők költségeit.

06 Az energiaadó-politika egyike azoknak az eszközöknek, amelyek elősegíthetik az

éghajlat-politikai célok elérését. Más ilyen eszközök például a célértékeket kitűző
jogszabályok (például a kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátáscsökkentések meghatározásáról szóló közös kötelezettségvállalási jogszabály 3), a
szabályozási standardok (például a járművek kibocsátása tekintetében) és a
finanszírozási rendszerek (például az energiahatékonysági beruházásokra irányulóan).

Uniós célértékek és kötelezettségvállalások

07 Az európai zöld megállapodással összhangban az európai klímarendelet4 az előző

40%-os célkitűzéshez képest 2030-ra már az üvegházhatású gázok minimum nettó
55%-os csökkentését tűzte ki köztes célként (az 1990. évi értékek viszonylatában). A
Bizottság 2021. július 14-én egy sor javaslatot tett közzé, az úgynevezett „Irány az
55%!” csomagot 5, amelynek célja, hogy az éghajlat-, energia-, közlekedés- és
adópolitikákat hozzáigazítsa a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó új köztes éghajlatpolitikai célhoz. A csomag emellett magasabb célértékeket határoz meg a megújuló
energiára és az energiahatékonyságra vonatkozóan (lásd: 2. ábra).

3

A Bizottság weboldala – Questions and Answers to the Effort Sharing Regulation.

4

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1119 rendelete (2021. június 30.) a
klímasemlegesség elérését célzó keret létrehozásáról és a 401/2009/EK rendelet, valamint
az (EU) 2018/1999 rendelet módosításáról (európai klímarendelet) (HL L 243., 2021.7.9.,
1. o.).

5

A Bizottság weboldala – Press release on European Green Deal.
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2. ábra. Az éghajlat-politikai célok aktualizálása

Korábbi
kötelezettségvállalás:
Az ÜHG-kibocsátás
40%-os csökkentése

Jelenlegi
kötelezettségvállalás:
Az ÜHG-kibocsátás
55%-os csökkentése

Hatályos
jogszabályok*

Jogszabályjavaslatok**

A megújuló energia aránya
32%

40%

Az energiahatékonyság javulása a 2030-ra vonatkozó
alapforgatókönyvhöz képest
32,5% – primerenergiaés végsőenergiafogyasztás

39% – primerenergiafogyasztás
36% – végsőenergiafogyasztás

* Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/2001/EU irányelve (2018. december 11.) a megújuló
energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról (HL L 328., 2018.12.21., 82. o.) és
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/2002 irányelve (2018. december 11.) az
energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról (HL L 328., 2018.12.21., 210. o.).
** Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a megújuló energia előmozdításáról
(COM(2021) 557 final) és Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az
energiahatékonyságról (átdolgozás) (COM(2021) 558 final).
Forrás: Európai Számvevőszék, a fent említett jogszabályok és jogalkotási javaslatok alapján.

08 2009-ben a G20-ak a fosszilis tüzelőanyagok támogatásának 2020-ig történő

fokozatos megszüntetésére szólítottak fel 6. Az Unió és egyes tagállamai
kötelezettséget vállaltak arra, hogy 2025-ig fokozatosan megszüntetik a fosszilis
tüzelőanyagok nem hatékony támogatását 7. A Bizottság emellett elkötelezte magát a
2030-ig elérendő fenntartható fejlesztési célok 8 – köztük a megfizethető és tiszta
energiára vonatkozó 7. fenntartható fejlesztési cél és a fosszilis tüzelőanyagok pazarló

6

A G20-ak vezetőinek nyilatkozata:A pittsburghi csúcstalálkozó, 2009. szeptember.

7

A G7-ek vezetőinek Isze-Simában tartott csúcstalálkozóján kiadott nyilatkozata, a G7-ek
isze-simai csúcstalálkozója, 2016. május 26–27.

8

https://ec.europa.eu/international-partnerships/sustainable-development-goals_en

10
fogyasztást ösztönző, nem hatékony támogatásainak racionalizálására irányuló 12.C.
fenntartható fejlesztési cél – megvalósítása mellett is.

09 2013-ban hetedik környezetvédelmi cselekvési tervében a Bizottság azt javasolta,

hogy az erőforrások fenntartható használatának támogatása érdekében 2020-ig
térjenek át a munka adóztatásáról a környezettel kapcsolatos adóztatásra 9. A
gyakorlatban 2016 óta a környezetvédelmi adók összege a teljes adóbevétel
viszonylatában kismértékben csökkent, míg a munkát terhelő adók aránya alig
érzékelhető növekedést mutatott (lásd: 3. ábra).

9

A „Jólét bolygónk felélése nélkül” című, a 2020-ig tartó időszakra szóló általános uniós
környezetvédelmi cselekvési programról szóló, 2013. november 20-i 1386/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 354., 2013.12.28.) 6. sz. kiemelt célkitűzése részeként.
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3. ábra. Környezetvédelmi, illetve a munkát terhelő adók a teljes
adóbevétel arányában (2008–2019)
az összes adóbevétel %-a
Környezetvédelmi adók

52,3

52,1

51,6

52

Munkát terhelő adók
51,7

51,7

51,5

51,5

50

8
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6,2

6,2

6,2

6

6,1

6,0

5,9

4

2

0
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2015
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7. környezetvédelmi cselekvési terv
Megjegyzés: A környezetvédelmi adókra vonatkozó Eurostat-adatok magukban foglalják az ETS
engedélyeiből származó bevételeket is, amelyeket a nemzeti számlákban adóként kell nyilvántartani.
Forrás: Európai Számvevőszék, a következő dokumentumok alapján: Eurostat, Environmental tax
revenues (ENV_AC_TAX) és Európai Bizottság, Taxation trends.

Az energiaadóztatásra, a szén-dioxid-árazásra és az
energiatámogatásokra vonatkozó uniós jogszabályok

10 A közvetett adózás területén az Unió hatásköre a héa és a jövedéki adók

koordinálására, harmonizálására és közelítésére terjed ki, mivel ezek hatással lehetnek

12
az egységes piacra. Az adóügy azon uniós szakpolitikai területek egyike, ahol a
döntéshozatal egyhangúságon alapul 10.

11 Az uniós energiaadó-irányelv11 meghatározza egyes energiatermékek és ágazatok minimális adómértékét. Elsődleges célja a nemzeti jogszabályok
harmonizálása a belső piac torzulásainak elkerülése érdekében.

12 Ebben az összefüggésben az EU ETS irányelv12 szintén releváns. Az irányelv széndioxid árat alkalmaz főként a villamosenergia-termelő ágazat létesítményeiből és az
energiaigényes iparágakból származó kibocsátásokra, ezzel ösztönözve az ezekben az
ágazatokban működő vállalatokat a kibocsátások csökkentésére. A szén-dioxid-árat
tehát a piac határozza meg.

13 Egyes energiatámogatások állami támogatás formáját ölthetik, amely elvben

összeegyeztethetetlen az Unió belső piaci szabályaival. Annak eldöntése, hogy az ilyen
támogatások állami támogatásnak minősülnek-e, illetve összeegyeztethetők-e az Unió
belső piaci szabályaival, a Bizottság hatáskörébe tartozik. Az értékeléshez a Bizottság
iránymutatást adott ki Iránymutatás a 2014–2020 közötti időszakban nyújtott
környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról 13 címmel. A Bizottság 2021
júniusában adta ki az új, 2022. évi iránymutatás-tervezetet az éghajlatvédelmi,
környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról 14.

10

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak,
Úton a hatékonyabb és demokratikusabb uniós adópolitikai döntéshozatal felé
(COM(2019) 8 final).

11

A Tanács 2003/96/EK irányelve (2003. október 27) az energiatermékek és a villamos energia
közösségi adóztatási keretének átszervezéséről (HL L 283., 2003.10.31.).

12

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (legutóbbi
módosítás: 2018) (HL L 275., 2003.10.25.).

13

A Bizottság közleménye – Iránymutatás a 2014–2020 közötti időszakban nyújtott
környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról (2014/C 200/01) (HL C 200.,
2014.6.28., 1. o.).

14

A Bizottság közleménye – Draft Guidelines on State aid for climate, environmental
protection and energy 2022.

13

14 Az „Irány az 55%!” csomag többek között a következő célokat tűzi ki:
o

átfogóbb energiaadó-alap létrehozása és a minimális energiaadó-kulcsok növelése
az energiaadó-irányelv módosítása révén;

o

a kibocsátáskereskedelmi rendszer kiterjesztése más ágazatokra, például a közúti
közlekedésre és az épületekre;

o

az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó – a behozatal ÜHG-kibocsátását
tükröző – mechanizmus létrehozása, amely az Unión belüli ingyenes kibocsátási
egységek alternatívájaként szolgálhat.

14

Az áttekintés hatóköre és módszere
15 Áttekintésünk azt vizsgálja, hogy az energiaadók, a szén-dioxid-árazás és az

energiatámogatások hogyan járulnak hozzá az Unió éghajlat-politikai céljainak
eléréséhez. Megvizsgáltuk a témához kapcsolódó uniós jogszabályokat, különösen a
jelenleg hatályos energiaadó-irányelvet és az annak aktualizálására irányuló bizottsági
javaslatot. Az áttekintés a 2008-tól 2021 júliusáig tartó időszakot öleli fel, de olyan
további adatokat is figyelembe vettünk, amelyek csak 2021 júliusa után váltak
elérhetővé az uniós kibocsátási engedélyek árára (2021. november 30-ig), illetve az
energiatámogatásokra (2021. októberi adatok) vonatkozóan.

16 Ez a dokumentum nem ellenőrzési jelentés, hanem főként nyilvánosan elérhető

információkon és kifejezetten erre a célra gyűjtött anyagon alapuló áttekintés.
Megvizsgáltuk a hatályos és a javasolt uniós jogszabályokat, iránymutatásokat,
értékeléseket, monitoringjelentéseket, nemzeti energia- és klímaterveket, nemzetközi
szervezetek, nem kormányzati szervezetek és nemzeti hatóságok által készített
tanulmányokat és jelentéseket, valamint az Európai Bizottság által, illetve számára
készített jelentéseket. Elemeztük az Eurostattól és a nemzetközi intézményektől,
valamint egyes nemzeti hatóságoktól származó adatokat. Az áttekintésünk által
érintett területeket megvitattuk a Bizottság munkatársaival, valamint az érdekelt nem
kormányzati szervezetekkel és agytrösztökkel. Áttekintésünkhöz más számvevőszéki
jelentéseket, tudományos publikációkat és a témával kapcsolatos egyéb, nyilvánosan
hozzáférhető információkat is felhasználtunk.

17 Áttekintésünket a Bizottság „Irány az 55%!” csomagjának közelmúltbeli

közzétételét követően készítettük el. Arra törekszünk, hogy az energiaadóztatással
kapcsolatos független álláspont kialakításával járuljunk hozzá a jelenlegi jogalkotási
vitához.

18 Áttekintésünk a következő három részből áll:
o

a jelenlegi tagállami energiaadó-mértékek és a szén-dioxid-árazási eszközök,
valamint az, hogy ezek hogyan támogatják az éghajlatváltozással kapcsolatos
célokat;

o

az energiatámogatások és az, hogy ezek hogyan ösztönzik az éghajlat-politikai
fellépést;

o

az energiaadó-irányelv hozzájárulása az éghajlat-politikai célkitűzésekhez.

15

A jelenlegi energiaadók és szén-dioxidárazás
Adóztatás és energiahatékonyság

19 A 2020-ra vonatkozó nemzeti energiahatékonysági célok megvalósítása terén

elért eredmények 2019. évi értékelésében 15 a Bizottság meghatározta az
energiamegtakarítás fő mozgatórugóit. Az értékelés szerint az energiahatékonysági
kötelezettségi rendszerek a bejelentett energiamegtakarítás 36%-át eredményezték.
Az uniós minimum adómértéket meghaladó energiaadóztatási intézkedések
bevezetése volt a második fő hajtóerő: ezek nyomán valósult meg a teljes bejelentett
energiamegtakarítás 16%-a.

20 Az energiaadózás fontos hajtóereje lehet az uniós éghajlat-politikai célkitűzések

elérésének 16. Nemzeti energia- és klímaterveikben négy tagállam számszerűsítette a
tervezett energiaadó-intézkedések hatását. Becslésük szerint a teljes várható
energiamegtakarítás 4–32%-a vezethető vissza ezekre az intézkedésekre
(Németország: 32%, Litvánia: 14%, Finnország: 10% és Csehország: 4%).

21 Az OECD negatív korrelációt mutatott ki az adózás és a GDP energiaintenzitása

között 17, és arra a következtetésre jutott, hogy a magasabb energiaadókkal rendelkező
országok gazdasága jellemzően kevésbé energiaigényes 18. Hasonló értékelést
végeztünk az uniós tagállamok körében is, és hasonló összefüggést állapítottunk meg.

15

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – A tagállamok által a 2020ra vonatkozó nemzeti energiahatékonysági célkitűzések elérése és az
energiahatékonyságról szóló irányelv végrehajtása terén elért előrehaladás 2019. évi
értékelése az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv 24. cikkének (3)
bekezdésében előírtak szerint, COM(2020) 326 final.

16

https://ec.europa.eu/taxation_customs/commission-priorities-2019–24-andtaxation/european-green-deal-what-role-can-taxation-play_en

17

https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Glossary:Energy_intensity

18

OECD, Taxing energy use 2019, 2019. október.
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Adózás ágazatonként és termékenként

22 Egy közelmúltban megjelent tanulmány szerint az Unió átlagos energiaadó-kulcsa

25 euró/MWh, a tényleges adókulcs pedig (az adókedvezmények, -jóváírások és csökkentések figyelembevételével) 18 euró/MWh 19. Az energiaadó-irányelv
felülvizsgálatára irányuló javaslathoz készített hatásvizsgálatban 20 a Bizottság egyes
ágazatok esetében egyes üzemanyagokra vonatkozóan közzétette a tényleges
adókulcsokat, az ágazatonkénti átfogó tényleges adókulcsokat azonban nem.

23 A 4. ábra a különböző ágazatok átlagos energiaadóját mutatja, amely úgy

számítható ki, hogy az ágazathoz kapcsolódó összes energiaadó-bevételt elosztjuk az
ágazat teljes energiafelhasználásával. A Trinomics által a Bizottság számára készített
jelentésben 21 szereplő adatok alapján az energiaadó átlagos mértéke jelentősen eltér:
a nemzetközi légi közlekedés esetében az összege nulla, míg a közúti közlekedés
esetében meghaladja az 50 eurót.

19

Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government interventions on
investments, 2020. október.

20

Javaslat – A Tanács irányelve az energiatermékek és a villamos energia uniós adóztatási
keretének átszervezéséről (átdolgozás), COM(2021) 563 final.

21

Lásd: 19. lábjegyzet.
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4. ábra. Energiaadók ágazatonként (euró/MWh)
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Forrás: Európai Számvevőszék, a következő alapján: Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the
impact of government interventions on investments - Final Report Energy Taxes, 2020. október, 22. o.

24 Az energiatermékek átlagos adómértéke 1,7 euró/MWh és 107,8 euró/MWh

között mozog (lásd: 5. ábra). Ezek az eltérések nem a szén-dioxid-hatékonyság
különbségeit tükrözik. A szénre kevesebb adót vetnek ki, mint a földgázra (amelynek
jobb a szén-dioxid-hatékonysága), és egyes fosszilis tüzelőanyagokat is jóval kevesebb
adó terheli, mint a villamos energiát (amelyet alacsony szén-dioxid-kibocsátású
energiaforrásokból is elő lehetne állítani).
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5. ábra. Adók energiatermékenként (euró/MWh)
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Forrás: Európai Számvevőszék, a következő alapján: Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the
impact of government interventions on investments - Final Report Energy Taxes, 2020. október, 25. o.

A szén-dioxid-árazás

25 Nemzetközi intézmények22 megállapítása szerint az, ha megfelelően határozzák

meg a szén-dioxid-kibocsátás árát, hozzájárulhat az éghajlat-politikai célkitűzések
megvalósulásához, és hatékony eszköz lehet a kibocsátás csökkentésére. Emellett így
az energiafelhasználásból származó kibocsátások miatt a társadalomra háruló
költségekért a szennyezők fizetnek. A szén-dioxid-kibocsátás beárazása explicit széndioxid-adók és jövedéki adók (amelyek esetében kiszámítható az implicit szén-dioxidadó egyenérték) vagy egy kibocsátáskereskedelmi rendszer, például az EU ETS révén
történhet.

22

IMF Fiscal Monitor, How to mitigate climate change, 2019. október; OECD, Effective Carbon
Rates 2021, 2021. május; IEA, energiapolitikai áttekintések; a Világbank weboldala.
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26 A fenntartható finanszírozásról szóló jelentésünkben23 azt javasoltuk a

Bizottságnak, hogy határozzon meg olyan további intézkedéseket, amelyek
biztosíthatják, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának árképzése jobban
tükrözze a környezeti költségeket.

A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó ágazatok
kibocsátásuk egy részére ingyenes kibocsátási egységeket kapnak

27 Az EU ETS rendszer alkalmazása a villamosenergia- és hőtermelő ágazatokra, az

energiaigényes iparágakra és az Unión belüli kereskedelmi légi közlekedésre terjed ki,
és célja, hogy korlátozza ezen ágazatok összkibocsátását. Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében a vállalatoknak az ÜHG-kibocsátásuknak megfelelő
kibocsátási egységeket kell beszerezniük. Alapesetben ezek megvásárlása árverésen
történik. Néhány tagállamban azonban térítésmentesen osztanak ki kibocsátási
egységeket az energiaigényes iparágak (például az acél- és cementgyártási ágazatok)
számára, illetve a villamosenergia-termelő ágazat korszerűsítése céljából. Az EU ETS-ről
szóló 2020. évi jelentésünkben 24 megjegyeztük, hogy az ingyenes kibocsátási egységek
kiosztása nem kellően célzott ahhoz, hogy tükrözze a kibocsátásáthelyezés kockázatát.
A 2018. évi felülvizsgált EU ETS jogszabály értelmében a térítésmentes kiosztások
rendszerét további egy évtizedre meghosszabbítják 25.

Az explicit szén-dioxid-adók egyre gyakoribbá váltak, de tagállamonként
jelentősen eltérnek egymástól

28 Idővel egyre jobban elterjedt az explicit szén-dioxid-adók alkalmazása, amelyek

közvetlenül árazzák be a szén-dioxid-kibocsátást. 2008-ban hét tagállam szedett be
explicit szén-dioxid-adót. Jelenleg 14 uniós tagállam alkalmaz ilyen adót (lásd: 6. ábra);
ezek mértéke nagymértékben eltér egymástól, szén-dioxid tonnánként 0,1 euró
(Lengyelország) és több mint 100 euró (Svédország) között mozog. Ezek az adók

23

A Számvevőszék 22/2021. különjelentése: „Fenntartható finanszírozás: Következetesebb
uniós fellépésre van szükség ahhoz, hogy a finanszírozási források fenntartható
beruházásokra irányuljanak”, 2021. szeptember.

24

A Számvevőszék 18/2020. különjelentése: „Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere:
célzottabbá kell tenni a kibocsátási egységek térítésmentes kiosztását”, 2020. szeptember.

25

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/410 irányelve (2018. március 14.) a
2003/87/EK irányelvnek a költséghatékony kibocsátáscsökkentés és az alacsony széndioxid-kibocsátású technológiákba történő beruházások növelése érdekében történő
módosításáról és az (EU) 2015/1814 határozat módosításáról (HL L 76., 2018.3.19., 3. o.).

20
általában nem vonatkoznak az EU ETS rendszer által érintett ágazatokra. Az érintett
kibocsátás teljes kibocsátáshoz viszonyított részaránya Írországban a legnagyobb
(49%), ezt Dánia és Svédország (40%) követi.

6. ábra. Explicit szén-dioxid-adók az Unióban
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Megjegyzés: Németország, Hollandia és Luxemburg esetében még nem állnak rendelkezésre adatok az
érintett üvegházhatású gázok arányáról, ezek az országok 2021-ben vezettek be szén-dioxid-adót.
Forrás: Európai Számvevőszék, a következőkből származó adatok alapján: Tax foundation, Taxes in
Europe database, valamint az OECD Észtország és Lengyelország esetében az explicit szén-dioxid-adó
által érintett ágazatok meghatározásához.
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A benchmarkolás mint az adószint értékelésének eszköze
A tagállami adók és az ETS kibocsátási egységek árai

29 Az OECD a közelmúltban összehasonlító értékelést végzett a nemzeti szén-dioxidárak és a különböző szén-dioxid-kibocsátási költségek között 26:

o

30 euró/tonna szén-dioxid – az eddigi legalacsonyabb referenciaár. Az e
referenciaérték alatti szén-dioxid-árak nem eredményeznek érdemi
kibocsátáscsökkentést;

o

60 euró/tonna szén-dioxid – a szén-dioxid-költségek közepes szintű becslése
2020-ban, ami egyben 2030-ra a szén-dioxid-kibocsátási költségek alsó becslését
jelenti. A 2030-as években a 60 euró/tonnás szén-dioxid-ár alkalmazása
összhangban lenne a lassú ütemű szén-dioxid-mentesítéssel;

o

120 euró/tonna szén-dioxid-kibocsátás – a 2030-ra ahhoz szükséges szén-dioxidárra vonatkozó központi becslés, hogy az évszázad közepére megtörténjen a
dekarbonizáció. Az OECD megjegyzi, hogy az 120 eurós összeg jobban megfelel a
társadalmi szén-dioxid-kibocsátás teljes költségére vonatkozó legújabb
becsléseknek.

30 Az uniós tagállamokban a közúti közlekedésben használt üzemanyagoktól eltérő

energiafelhasználások adószintje (lásd: 4. ábra és 5. ábra) nem éri el a 30 euró/tonna
szén-dioxid-szintet. Ez az a szint, amelyen az OECD várakozásai szerint megkezdődnek
a kibocsátáscsökkentési erőfeszítések.

31 Az EU ETS egy hosszú távú terven alapul: e szerint a kibocsátáskereskedelmi

rendszer hatálya alá tartozó ágazatok összkibocsátására vonatkozó felső határt
fokozatosan szigorítják. A fokozatos szigorítás mellett folyamatosan számítani lehet a
további áremelkedésre, ami korábbi fellépésre ösztönözheti a vállalkozásokat. Az EU
ETS kibocsátási egységek ára sokat változott az idők során (lásd: 7. ábra). 2008 és 2020
között – annak ellenére, hogy az EU ETS rendszerben az ár az OECD szerinti
legalacsonyabb referenciaár alatt volt – az ETS hatálya alá tartozó szén-dioxidkibocsátások mintegy 40%-kal csökkentek 27. Az EU ETS ára azóta emelkedett: 2021.
november végén a kibocsátási egység ára meghaladta a 70 eurót.

26

OECD, Effective carbon rates 2021, 2021. május.

27

Az EEA adatai alapján.
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7. ábra. A kibocsátási egységek árának alakulása
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Forrás: Európai Számvevőszék, a Sandbag carbon price viewer és az EU ETS data viewer adatai alapján.

Olyan ágazatok, ahol magasabb szén-dioxid-árakra lenne szükség

32 A fosszilis tüzelőanyagok versenyelőnyét csökkentő szén-dioxid-ár az egyes

gazdasági ágazatoktól és technológiáktól függően eltér (lásd: 8. ábra). Az Institut du
Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI) számításai szerint a
cementiparban alkalmazott alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológia esetében a
versenyhátrány 40–80 euró/tonna szén-dioxid árnál, míg az acél esetében 50–
90 euró/tonna szén-dioxid árnál szűnne meg 28. A Nemzetközi Energia Ügynökség
adatai alapján úgy becsüljük, hogy a légi közlekedésben a fenntartható légijárműüzemanyagok elterjedésének, valamint az alacsony szén-dioxid-kibocsátású
technológiákkal kapcsolatos kutatásba és fejlesztésbe történő beruházásoknak az
ösztönzéséhez a szén-dioxid árának meg kellene haladnia a tonnánkénti 70 eurót.

28

IDDRI, Decarbonising basic materials in Europe, 2019. október.
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8. ábra. A fosszilis tüzelőanyagok alacsony szén-dioxid-kibocsátású
technológiákhoz viszonyított versenyelőnyének megszüntetéséhez
szükséges becsült szén-dioxid-ár

Forrás: Európai Számvevőszék, a Cordis, a Bizottság weboldala és az ICCT adatai alapján (az iparágak
kibocsátásintenzitása tekintetében); az IDDRI adatai, az IEA adatain alapuló saját számítások, az átlagos
olajár és a 2021 júniusában érvényes euró/dollár átlagárfolyam (a versenyelőny megszüntetéséhez
szükséges ár tekintetében).

33 Az adózás azonban csak egy elem a nemzeti kormányok válaszintézkedéseinek

sorában. Az Unióban már léteznek ágazati szabályok és szabályozások, például
levegőminőségi előírások és a járművek kibocsátására irányuló korlátozások.
A tagállamoknak egyedi szabályrendszereik vannak az éghajlatbarátabbá válás
érdekében, Franciaország például nemrégiben javasolta a rövid távú légi közlekedés
betiltását azokon a vonalakon, ahol léteznek vasúti alternatívák.

24

Az adózás szociális vonatkozásai

34 Az energiaadóztatás jelentős hatást gyakorolhat a háztartásokra, és ez

ellenreakciókat válthat ki az energiaadókkal szemben. A Bizottság megállapítása szerint
a háztartások által energiára fordított összegek (beleértve a fűtést és a közlekedést)
jelentős eltéréseket mutatnak. Luxemburgban, Máltán, Finnországban és
Svédországban a legszegényebb – a jövedelemelosztás legalsó decilisébe tartozó –
háztartások jövedelmük kevesebb mint 5%-át költik energiára. Csehországban és
Szlovákiában ez az arány több mint 20% 29.

35 Az adóreformok elutasításával kapcsolatos kockázatok enyhítése érdekében

egyes nemzetközi szervezetek30 nagyobb átláthatóságot javasoltak az adóreformok
okai, a bevételek felhasználása, az egyéb adók csökkentése és az újraelosztási
intézkedések tekintetében (lásd még: 1. háttérmagyarázat). Tanulmányok 31
kimutatták, hogy a bevételek elkülönítése javíthatja a szén-dioxid-adók
elfogadottságát.

1. háttérmagyarázat. Az energiaadó-reformok elutasítása
Franciaország 2014-ben szén-dioxid-adót vezetett be éghajlat-politikai
célkitűzéseinek támogatására, ennek kapcsán pedig egy adóemelési ütemterv is
bevezetésre került. 2018-ban az emelkedő nemzetközi olajárak közepette
megugrott az energia ára, ami polgári zavargásokhoz, a „sárga mellényes”
mozgalomhoz vezetett. A kormány emiatt befagyasztotta az adót. A francia Cour
des comptes 32 2019. évi jelentésében azt ajánlotta, hogy térjenek vissza a széndioxid-adó tervezett emeléséhez, és azt más intézkedésekkel, például a
legkedvezőtlenebbül érintett háztartások kompenzációjával egészítsék ki.

29

Bizottsági szolgálati munkadokumentum, SWD(2020) 951 final, Energy prices and costs in
Europe, 3/6. rész, 2020. október.

30

OECD, 168. sz. környezetvédelmi munkadokumentum, Designing fossil fuel subsidy reforms
in OECD and G20 countries: A robust sequential approach methodology, 2020. október;
Éghajlatváltozási Gazdasági és Politikai Központ és Grantham Klímaváltozási és
Környezetvédelmi Kutatóintézet, How to make carbon taxes more acceptable, 2017.
december és a Bizottság weboldala – Conference on Green Taxation.

31

Uo.

32

Cour des comptes, Conseil des prélèvements obligatoires, La fiscalité environnementale au
défi de l’urgence climatique - Synthèse, 2019. szeptember.

25

Energiatámogatások
Az energiatámogatások típusai

36 Az energiatámogatások különböző formái a következők: adókiadások (például

adójóváírások, adókedvezmények), jövedelem- vagy ártámogatás, közvetlen
transzferek vagy kutatási és fejlesztési finanszírozás (lásd: 04. bekezdés). Az
adóintézkedésekből származó és így a tényleges adókulcsot befolyásoló
energiatámogatások 2019-ben az összes energiatámogatás 39%-át tették ki:
176 milliárd euróból 68 milliárd eurót (lásd: 9. ábra).

9. ábra. Energiatámogatások kategóriánként 2019-ben

Közvetlen
transzferek
17 milliárd euró
10%

K+F
költségvetések
6 milliárd euró
3%

Adókiadások
68 milliárd
euró
39%
Jövedelem- és
ártámogatások
85 milliárd euró
48%

Forrás: Európai Számvevőszék, a következő dokumentum alapján: Study on energy subsidies and other
government interventions in the European Union - Final report, 2021. október.
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37 Bizonyos támogatások (például a bioüzemanyagokra vonatkozó adómentességi

intézkedések33) jóváhagyásáért a Bizottság felel. Ez azokra a szelektív intézkedésekre
vonatkozik, amelyek állami támogatásnak minősülnek, nem tartoznak az általános
csoportmentességi szabályok 34 vagy a de minimis szabályok 35 hatálya alá (három évig
nem haladják meg a 200 000 eurót), és nem a Bizottság által már engedélyezett
támogatási program keretében valósulnak meg. A Bizottság iránymutatásban határozta
meg azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén az energetikai és
környezetvédelmi támogatások összeegyeztethetőnek tekinthetők a Szerződéssel.
A Bizottság 2021 júniusában tette közzé az éghajlatváltozás, az energia és a
környezetvédelem terén nyújtott állami támogatásról szóló iránymutatás tervezetét 36.
Több nem kormányzati szervezet aggodalmát fejezte ki a szénbánya-bezárásokra
vonatkozó, újonnan bevezetett rendelkezések lehetséges hiányosságai, valamint a
fosszilis gázok fokozott támogatásának kockázata miatt 37.

38 Korábban bebizonyosodott, hogy a Tanács hatáskörrel rendelkezik olyan konkrét
szabályokról való döntéshozatalra, amelyek lehetővé teszik a tagállamok számára,
hogy állami támogatást nyújtsanak, semlegesítve a Bizottság értékelési hatáskörét. Ez
történt a szénbányák bezárásának előmozdítása esetében is38.

33

A Bizottság weboldala – News of 3 September 2021 on State aid.

34

A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke
alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőnek
nyilvánításáról (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.).

35

A Bizottság 1407/2013/EU rendelete (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
(EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.).

36

A Bizottság közleménye – Draft Guidelines on State aid for climate, environmental
protection and energy 2022.

37

Az éghajlatváltozás, az energia és a környezetvédelem terén az állami támogatásról szóló
iránymutatások felülvizsgálata – NGO letter on fossil fuels.

38

A Tanács 2010/787/EU határozata (2010. december 10.) a versenyképtelen szénbányák
bezárását elősegítő állami támogatásról (HL L 336., 2010.12.21., 24. o.).

27

Megújulóenergia-támogatások

39 A megújuló energia támogatásának növekedésével (2008 és 2019 között ennek
összege a 3,9-szeresére nőtt 39) az energiatámogatások összege átfogóan is
megemelkedett (lásd: 10. ábra).

10. ábra. Energiatámogatások kategóriánként 2008 és 2019 között
(milliárd euró, 2020-as árakon)
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Forrás: Európai Számvevőszék, a következő dokumentum alapján: Study on energy subsidies and other
government interventions in the European Union, 2021. október.

40 A megújulóenergia-támogatásokat a tagállamok éghajlat-politikai célkitűzéseik
támogatására használhatják fel. A támogatás történhet például a megújuló energia
használatához szükséges kezdeti beruházások finanszírozásának formájában, vagy
olyan egyéb formákban, mint például a garantált árak, az átvételi árak és az
adómentességek.

41 Az elmúlt évtizedben valamennyi tagállam egyre növekvő mértékben használt

megújuló energiát a villamosenergia-termelésben. A megújuló energiaforrások
támogatásának növekedése is hozzájárult a megújuló energiaforrások részarányának

39

Lásd: Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government interventions
on investments, 2020. október.
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növekedéséhez az Unióban: e részarány 2008 és 2019 között 12,6%-ról 19,7%-ra nőtt,
megközelítve a 2020-ra kitűzött 20%-os célt 40.

Energiahatékonysági támogatások

42 Az energiahatékonyság javításának ösztönzésére szintén használhatók

támogatások. Az energiahatékonysági támogatások 2008 óta több mint
kétszeresükre 41, a 2008-as 7 milliárd euróról 2018-ra 15 milliárd euróra nőttek. Az
energiahatékonyság 2018-ban az Unió összes energiatámogatásának körülbelül 9%ában részesült; az ilyen támogatások legnagyobb részét a háztartások kapták.

43 A tagállamok éves rendszerességgel beszámolnak a Bizottságnak a nemzeti

energiahatékonysági célértékek megvalósítása terén elért eredményekről. Ezek a
jelentések számszerűen is megjelenítik az energiamegtakarítást célzó intézkedések
hatását. E jelentések bizottsági értékelése szerint a költségvetési ösztönzők és
finanszírozási rendszerek formájában nyújtott támogatások a tagállamok által
bejelentett teljes energiamegtakarítás mintegy 20%-ához járulnak hozzá 42.

Fosszilis tüzelőanyagokhoz nyújtott támogatások

44 A fosszilis tüzelőanyagok támogatása adókedvezmények vagy -mentességek,

költségvetési transzferek, jövedelemtámogatás és ártámogatás, valamint a termékek

40

Az Eurostat adatai, Share of renewable energy in gross final energy consumption
(T2020_31).

41

Lásd: Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government interventions
on investments, 2020. október.

42

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, A tagállamok által a
2012/27/EU energiahatékonysági irányelv végrehajtása, valamint az épületek
energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelvvel összhangban az EU-ban a közel nulla
energiaigényű épületek létrehozása és az energiahatékonyságra vonatkozó
költségoptimalizált minimumkövetelmények terén elért eredmények 2020. évi értékelése,
COM(2020) 954 final, 2020. október.
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alulárazása formájában valósulhat meg. Ezek azonban jelentős kockázatot
jelentenek43:
o

korlátozzák a szén-dioxid-árjelzések eredményességét, és ezáltal akadályozzák az
energetikai átállást;

o

hozzájárulnak a közegészség károsításához, mivel előnyhöz juttatják a
légszennyezés első számú forrását;

o

növelik a jelentős szén-dioxid-kibocsátással járó beruházásoknál való
„megrekedésnek” és az olyan eszközökbe való befektetésnek a kockázatát,
amelyeket még élettartamuk vége előtt le kell szerelni;

o

torzítják a piacot, és viszonylagosan drágábbá teszik a tiszta energiát és az
energiahatékony technológiákat.

45 Egy, a közelmúltban a Bizottság számára készített, energiatámogatásokra

vonatkozó tanulmány44 rámutatott, hogy az uniós tagállamok fosszilis
tüzelőanyagokhoz nyújtott támogatásai 2008 és 2019 között viszonylag stabilan évi
55–58 milliárd euró körül alakultak. A tagállamok e támogatások kétharmadát (2018ban 35 milliárd euró) adókedvezményként vagy -mentességként nyújtották; a
fennmaradó egyharmad (8,5 milliárd euró) átvételi árakból, átvételi prémiumokból,
megújulóenergia-kötelezettségekből, valamint a fosszilis tüzelőanyagok égetéséből,
kapcsolt energiatermelésből származó villamos energiára vonatkozó termelői
ártámogatási rendszerekből állt 45.

46 Fosszilis tüzelőanyagokhoz nyújtott támogatásban minden ágazat részesül (lásd:

11. ábra). Abszolút értékben az energiaágazat kapja a legtöbb energiatámogatást és a
legtöbb fosszilistüzelőanyag-támogatást egyaránt. Három ágazat – az ipar, a
közlekedés és mezőgazdaság – esetében az energiatámogatások nagy részét a fosszilis
tüzelőanyagok támogatása teszi ki.

43

ODI, Fossil fuel subsidies in draft EU National Energy and Climate Plans, 2019. szeptember.

44

Study on energy subsidies and other government interventions in the European Union, 2021.
október.

45

Lásd: Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government interventions
on investments, 2020. október.
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11. ábra. Energiatámogatások és a fosszilis tüzelőanyagokhoz nyújtott
támogatások az Unióban 2019-ben
milliárd euró
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Forrás: Európai Számvevőszék, a következő dokumentum alapján: Study on energy subsidies and other
government interventions in the European Union, 2021. október.

47 Az EU ETS-ről szóló jelentésünkben46 már megjegyeztük, hogy azok a tagállamok,

amelyek az energiatermelő ágazat számára az ETS-rendszerben ingyenes kibocsátási
egységeket kapnak, kisebb mértékben csökkentették a kapcsolódó szén-dioxidintenzitást, mint azok a tagállamok, amelyek nem voltak jogosultak az ingyenes ETS
kibocsátási egységekre. A kibocsátáskereskedelmi rendszer ingyenes kibocsátási
egységei tehát, amelyek főként a fosszilis tüzelőanyagok használatából származó ÜHGkibocsátásra vonatkoznak, és ezért a fosszilis tüzelőanyagok támogatásának
tekinthetők, lassították az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák elterjedését.

48 Az irányításról szóló rendelet szerint a tagállamoknak a nemzeti energia- és

klímaterv részeként meg kell határozniuk az energiatámogatások fokozatos
kivezetésére vonatkozó nemzeti célkitűzéseiket, különösen a fosszilis tüzelőanyagok
tekintetében, és be kell számolniuk a kivezetés terén elért eredményekről. Az európai
klímarendelet értelmében a Bizottság egységes beszámolási formátumot biztosíthat az
46

A Számvevőszék 18/2020. különjelentése: „Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere:
célzottabbá kell tenni a kibocsátási egységek térítésmentes kiosztását”, 2020. szeptember.
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energiatámogatásoknak, és különösen a fosszilis tüzelőanyagok támogatásának
fokozatos megszüntetésére vonatkozóan. A Bizottság arról tájékoztatott minket, hogy
a beszámolási rendelkezéseket 2022-ben, végrehajtási jogi aktus útján fogja
meghatározni.

49 A Bizottság nemzeti energia- és klímatervekkel kapcsolatos értékelésében47 arra a

következtetésre jutott, hogy a fosszilis tüzelőanyagok támogatása továbbra is jelentős
akadályát képezi a költséghatékony energia- és éghajlat-politikai átállásnak, valamint a
belső piac hatékony működésének. Három tagállam (Dánia, Olaszország és Portugália)
átfogó felmérést végzett a fosszilis tüzelőanyagok támogatásáról, tizenkét tagállam
jelezte szándékát, hogy terveket fog kidolgozni azok fokozatos megszüntetése
érdekében, hat pedig ütemtervet is meghatározott erre vonatkozóan. Az energiaunió
helyzetéről szóló 2021. évi jelentésben 48 a Bizottság ismételten kijelentette, hogy a
fosszilis tüzelőanyagok támogatását meg kell szüntetni.

50 A nemzetközi szervezetek rendszeresen felhívják a figyelmet a fosszilis

tüzelőanyagok támogatásának szerepére. Energiapolitikai áttekintéseiben (2016–2021)
a Nemzetközi Energia Ügynökség azt javasolta, hogy meg kell szüntetni a fosszilis
tüzelőanyagok támogatását 49, és az ösztönzőket és az árjelzéseket össze kell hangolni
az éghajlat-politikai célkitűzésekkel 50. A környezeti teljesítményre vonatkozó
vizsgálataiban 51 és a nemzeti gazdasági felmérésekben 52 az OECD a fosszilis
tüzelőanyagok támogatásának csökkentésére, valamint az adózás szennyezéssel való
összehangolására szólított fel.

47

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának, A nemzeti energia- és klímatervek uniós
szintű értékelése – A zöld átmenet előmozdítása és a gazdasági helyreállítás elősegítése az
integrált energia- és éghajlat-politikai tervezés révén, COM(2020) 564 final, 2020.
szeptember.

48

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az energiaunió helyzetéről szóló 2021. évi
jelentés – Hozzájárulás az európai zöld megállapodáshoz és az uniós helyreállításhoz ,
COM(2021) 950 final, 2021. október.

49

Pl. Belgium (2016); Németország (2020); Lengyelország (2016).

50

Pl. Ausztria (2020); Szlovákia (2016); Finnország (2018); Európai Unió (2020).

51

Csehország, Magyarország.

52

Csehország, Dánia, Németország, Görögország, Spanyolország, Hollandia, Lengyelország,
Portugália, Szlovákia.
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51 Az EU ETS-ről szóló 2020. évi jelentésünkben53 azt javasoltuk, hogy vizsgálják felül

az ingyenes kibocsátási egységek szerepét, és célzottabban kezeljék azokat. A Bizottság
elfogadta el ezt az ajánlást, és arról tájékoztatott bennünket, hogy meghozza a
megvalósításához szükséges intézkedéseket. Megjegyezzük, hogy az ezzel kapcsolatos
fellépés a fosszilis tüzelőanyagok támogatásának csökkentéséhez is hozzájárulna.

A fosszilis tüzelőanyagok, illetve a megújuló energia
támogatásának összehasonlítása
Tizenöt tagállam több támogatást nyújt a fosszilis tüzelőanyagokra, mint
a megújuló energiára

52 Összehasonlítottuk a fosszilis tüzelőanyagokra és a megújuló energiára nyújtott

támogatásokat (lásd: 12. ábra). Az Unióban általában véve magasabbak a megújuló
energia támogatásai. Az összesített adatok azonban nem mutatják meg a tagállamok
közötti jelentős különbségeket. A tagállamok közül tizenöt több támogatást különít el
fosszilis tüzelőanyagokra, mint megújuló energiára. Azok a tagállamok, amelyek az
uniós átlagnál többet fordítanak fosszilis tüzelőanyagokra nyújtott támogatásokra,
jellemzően nagyobb összeggel támogatják a fosszilis tüzelőanyagokat, mint a megújuló
energiát.

53

A Számvevőszék 18/2020. különjelentése: „Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere:
célzottabbá kell tenni a kibocsátási egységek térítésmentes kiosztását”, 2020. szeptember.
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12. ábra. A fosszilis tüzelőanyagokhoz, illetve a megújuló energiához
nyújtott támogatás szintje
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Forrás: Európai Számvevőszék, a következő alapján: Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the
impact of government interventions on investments, 2020. október.
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A megújuló energiával kapcsolatos célok megvalósítása terén lemaradó tagállamok
kevesebb forrást biztosítanak a megújuló energia számára

53 Megvizsgáltuk azt a hét tagállamot, amelyek 2018-ban és 2019-ben több mint két
százalékponttal elmaradtak a megújuló energiára vonatkozóan 2020-ra kitűzött
célértékeik 54 elérésétől. Megjegyezzük, hogy ezen tagállamok megújulóenergiatámogatásai GDP-arányosan elmaradnak az uniós átlagtól (lásd: 13. ábra).

13. ábra. A megújuló energiára vonatkozó célértéktől való távolság és a
megújuló energia támogatásának szintje
A tagállamok 2019-ben több mint két
százalékponttal elmaradnak a megújuló energiára
vonatkozó célértéküktől
Megújulóenergia-támogatások/GDP

A megújuló energiára vonatkozó célértéktől
való távolság
2,84 százalékpont

Lengyelország

3,03 százalékpont

Szlovénia

3,08 százalékpont

Belgium

0,21%

0,15%

0,33%

3,95 százalékpont

Luxemburg

0,10%

4,02 százalékpont

Írország

0,09%

5,23 százalékpont

5,78 százalékpont

Hollandia
Franciaország

EU-27: 0,27 százalékpont

0,21%

0,22%

EU-27: 0,53%

Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat Share of renewable energy in gross final energy consumption
(T2020_31) című dokumentumban szereplő adatai és a következő dokumentum alapján: Trinomics,
Study on Energy costs, taxes and the impact of government interventions on investments, 2020. október.

54

Ezek meghatározásáról lásd: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/2001 irányelve
(2018. december 11.) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának
előmozdításáról (HL L 328., 2018.12.21., 82. o.).
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Energiaadó-irányelv – az energiaadó
minimumértékeinek meghatározása
A jelenlegi energiaadó-irányelv
Az energiaadó-irányelv elsődleges célja a belső piac támogatása

54 A 2003. évi energiaadó-irányelv fő célja a belső piac megfelelő működésének

biztosítása. Az irányelv a nemzeti jogszabályok harmonizálása és a belső piac
torzulásainak elkerülése érdekében az energiatermékek és a villamos energia
tekintetében meghatározza a minimális adómértéket. Emellett más szakpolitikákat is
támogat, például a környezetvédelmet, az uniós gazdaság versenyképességét és a
szociális dimenziót. Az irányelv hatálybalépése óta jelentős fejlemények történtek az
Unióban, például intenzívebbek lettek az éghajlatváltozással kapcsolatos törekvések,
és határozott előrelépések történtek a technológiai fejlődés és a jogszabályok
aktualizálása terén. 2003 óta az energiaadó-irányelv módosításai csak formai
változásokat vezettek be, tanácsi végrehajtási határozatok révén: ilyen volt például az
adóköteles energiatermékek meghatározására használt Kombinált Nómenklatúra
felülvizsgálata.

55 Az energiaadó-irányelv hatálya alá tartozó számos felhasználó jogosult a

tagállamok által meghatározott differenciált adókulcsokra, adókedvezményekre vagy mentességekre. A 14. ábra példákat mutat be az energiaadó-irányelv által lehetővé
tett rugalmassági mechanizmusokra.
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14. ábra. Az energiaadó-irányelv által meghatározott keret
Az
energiaadóirányelv
hatálya alól
kizárt

Energiaadó-irányelv

Differenciált adókulcsok,
csökkentett általános adómértékek

Az energiaadóirányelv szerinti
minimális
adómértékeket
tiszteletben tartó
differenciált
adómértékek
alkalmazásának
lehetősége.
A differenciált
adómértékekhez
például a fogyasztás
mennyiségét vagy az
energiatermék
minőségét lehet
alapul venni.

Csökkentett
adómérték az
üzemanyagként
vagy helyhez kötött
üzemanyagként
felhasznált
termékekre
bizonyos
ágazatokban (pl.
mezőgazdaság és
közmunka)

Mentességek és csökkentések

- Tűzifa, faszén
- Villamos energia,
ha egy termék
költségének több
mint 50%-át teszi
ki

A tagállamok
rugalmassága:
Például a következő
ágazatok:
- mezőgazdaság
- energiaigényes
iparágak
- háztartások

Kötelező
mentességek:
- hajózás
- légiközlekedés
- villamos áram
vagy annak
előállítására
szolgáló
energiatermékek

- Ásványfeldolgozás
hoz felhasznált
energiatermékek
és villamos energia
- Energiatermékek
kettős
felhasználása (pl.
kémiai redukció,
üzemanyagon és
fűtésen kívül más
felhasználás)

Forrás: Európai Számvevőszék, az energiaadó-irányelv alapján.

56 A Bizottság az energiaadó-irányelv értékelése55 során a következőket állapította

meg: az irányelv nem támogatja az alacsony szén-dioxid-kibocsátású megoldások
elterjedését, aluláraz egyes magas szén-dioxid-kibocsátású üzemanyagokat, és nem ír
elő egyértelmű jogi rendelkezéseket egyes új energiatermékekre, például az alternatív
üzemanyagokra, az e-üzemanyagokra, a szintetikus üzemanyagokra, a biometánra és a
nem biológiai eredetű megújuló üzemanyagokra vonatkozóan. Ezenkívül az
irányelvben meghatározott minimum adómértékek már nem töltik be kezdeti
harmonizációs szerepüket. A minimumadót a nemzeti energiaadó-szintek közötti
különbségek csökkentése érdekében vezették be, de idővel a legtöbb tagállam jóval az
energiaadó-irányelv szerinti minimum fölé emelte az adómértékeket. Ez a helyzet a
belső piac torzulásához vezethet.

55

Bizottsági szolgálati munkadokumentum, Evaluation of the Council Directive 2003/96/EC of
27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy
products and electricity, SWD(2019) 329 final.
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Az energiaadóra maghatározott minimális szintek nem ösztönzik a
tisztább energiaforrások használatát

57 A 15. ábra a minimális adómérték szén-dioxid-adó egyenértékét foglalja össze a
Bizottság számításai szerint. Ez alapján elmondható, hogy a legszennyezőbb
energiaforrásra, az üzleti célú felhasználásra szánt szénre vonatkozó minimális
adómérték az egyik legalacsonyabb.
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15. ábra. A kiválasztott energiatermékek minimális adómértékei
Egyenértékű adókulcs (euró/MWh)

Egyenértékű adókulcs (euró/tonna CO2)
0

0

100

Benzin

Egyenértékű adókulcs (euró/tonna CO2)
1

2

3

Földgáz – nem üzleti célú
felhasználás

5,0

Nehéz fűtőolaj – üzleti és nem
üzleti célú felhasználás

5,0

Villamos energia – nem üzleti
célú felhasználás

Villamos energia – üzleti célú
felhasználás

Szén – üzleti célú felhasználás

4

6

0

0,5

2,0

1,6

1

1,5

1,08

1,43

1,00

3,0

2,7

50

Egyenértékű adókulcs (euró/MWh)
5

3,9

Szén – nem üzleti célú
felhasználás

40

32,8

120

0

30

38,8

159

Gázolaj

Földgáz – üzleti célú
felhasználás

20

10

1,08

0,54

0,50

0,54

Megjegyzés: A villamos energiát érintő szén-dioxid-adó egyenértékre vonatkozó számadatok a
villamosenergia-termelés átlagos uniós üvegházhatásúgáz-kibocsátási intenzitásán alapulnak, amely a
villamos energia előállításához felhasznált energiaforrástól függ. A szén-dioxid-kibocsátás körülbelül 1
tonna CO2/MWh (széntüzelésű erőművek) és 0 tonna CO2/MWh (a megújuló energiaforrásokból
előállított villamos energia) között mozog, utóbbira példa a nap- és szélenergiából, illetve
atomerőművekben előállított energia.
Forrás: Európai Számvevőszék, az energiaadó-irányelv bizottsági értékelése alapján.

2

39

58 A jelenlegi energiaadó-irányelv lehetőséget ad a tagállamoknak arra, hogy az

olyan megújuló energiaforrásokat, mint például a bioüzemanyagok, részben vagy
egészben, a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energiát pedig teljes
egészében mentesítsék az energiaadózás alól. A Bizottság megjegyzi 56, hogy ezek a
rugalmassági mechanizmusok nem biztosítják, hogy egyes fosszilis tüzelőanyagokhoz
képest a megújuló energia tényleges adómértéke összességében alacsonyabb legyen.

Az „Irány az 55%!” energiaadóztatásra irányuló jogalkotási
javaslatcsomag
A Bizottság új adókulcsokat javasol az energiatartalom alapján

59 A Bizottság az energiaadó-irányelvre vonatkozó javaslat részeként új

adóstruktúrát terjesztett elő (lásd: 16. ábra).

56

Lásd: 55. lábjegyzet.
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16. ábra. Javasolt energiaadó-kulcsok (nem indexált)
Üzemanyag és villamos energia
(a mezőgazdaság, az építőipar, az állómotorok
és a fűtés területén)
euró/GJ

Üzemanyag és villamos energia
euró/GJ
12

10,75

10,75

10

1,0

8

7,17

6

5,38

0,9

0,9

0,8
5,38

4

0,6

0,6
0,45

0,45

0,15

0,15

2023

2033

0,4
0,2

2
0

1,2

0,15

0

0,15

2023

2033

0,0

Hagyományos fosszilis tüzelőanyagok (benzin, gázolaj, kerozin, szén), nem fenntartható
bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és egyéb szilárd termékek (tűzifa, faszén)
Kerozin (légi közlekedés)
Cseppfolyósított PB-gáz, földgáz, nem fenntartható biogáz, nem biológiai eredetű nem
megújuló üzemanyagok
Élelmiszer- és takarmánynövényekből előállított fenntartható bioüzemanyag, biogáz és
folyékony bio-energiahordozók
Fenntartható, de nem fejlett bioüzemanyagok, biogázok, folyékony bio-energiahordozók és
egyéb szilárd termékek (tűzifa, faszén)
Alacsony kibocsátású üzemanyagok
Villamos energia, fejlett bioüzemanyagok és nem biológiai eredetű megújuló üzemanyagok
Forrás: Európai Számvevőszék, az energiatermékek és a villamos energia uniós adóztatási keretének
átszervezéséről szóló tanácsi irányelvre irányuló európai bizottsági javaslat (COM(2021) 563 final, 2021.
július) adatai alapján.

60 A javasolt változtatások többek között a következők:
o

Az energiatartalmon és a környezeti és éghajlati teljesítményen alapuló új
adókulcsok bevezetése:
o

a térfogatalapú adóztatásról áttérés az energiatartalom adóztatására
(euró/GJ);

o

a különböző energiatermékek rangsorolása és minimális adóztatásának
meghatározása környezeti teljesítményük alapján;
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o

o

o

o

az üzemanyagokra és a tüzelőanyagokra vonatkozó minimális adómértékek
növelése, a nem üzleti célú felhasználásra szánt villamos energiára kivetett
minimumadó csökkentése mellett (lásd: 17. ábra);

Egyes ágazatok vagy üzemanyagok esetében a kedvezményes elbánás
megszüntetése és az energiaadó-irányelv hatályának kiterjesztése:
o

a dízelüzemanyagok benzinhez viszonyított kedvezményes kezelésének
megszüntetése;

o

a légi személyszállításnál a kerozinra, a tengeri szállításnál a nehézolajra
vonatkozó adómentesség megszüntetése az Unión belüli utazások esetében;

o

a tagállamok azon lehetőségének megszüntetése, hogy teljes mértékben
mentesítsék az adófizetés alól az energiaigényes vállalatok és a
mezőgazdaság energiafogyasztását vagy a minimumszintek alá csökkentsék
az ezekre vonatkozó adómértéket;

o

az irányelv hatályának kiterjesztése a tőzegre, a tűzifára, a faszénre és az
alternatív üzemanyagokra (például a hidrogénre);

o

a bioüzemanyagok különböző kategóriáira vonatkozóan különböző minimális
energiaadó-kulcsok meghatározása;

o

az üzleti és a nem üzleti célú felhasználás közötti különbségtétel
megszüntetése;

Átmeneti rendelkezések:
o

egyes üzemanyagok és felhasználási módok esetében az energiaadó
fokozatos növelése a 2023-tól 2033-ig tartó tízéves átmeneti időszak alatt,
gördülékenyebbé téve a jelenlegi teljes mentességről való átmenetet.
Fontos, hogy a háztartásokra és a repülési ágazatra átmeneti időszakok
vonatkoznak;

o

a minimális adókulcsok inflációhoz kötése;

A tagállamok számára azon lehetőség fenntartása, hogy szociális vagy
környezetvédelmi okokból mentességeket és kedvezményeket alkalmazzanak.
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17. ábra. Az energiaadó-kulcsok változása a jelenlegi minimumszintekről
a 2033-ra javasolt minimumszintekre (inflációval nem indexált)

-40%

60%

160%

260%

360%

560%

660%

760%

300%

Szén – üzleti célú felhasználás

640%
500%

Földgáz – üzleti célú felhasználás

640%
100%

Szén – nem üzleti célú felhasználás

270%
200%

Földgáz – nem üzleti célú
felhasználás

270%
127%
181%

Nehéz fűtőolaj – üzleti
és nem üzleti célú felhasználás
18%
46%

Gázolaj

Villamos energia – üzleti célú
felhasználás

8%
34%

Benzin

0%
23%

Villamos energia – nem
üzleti célú felhasználás

460%

-46%
-33%

Növekedés (%) 2023-ig a
jelenlegi energiaadó-irányelvhez
képest
Növekedés (%) 2033-ig a
jelenlegi energiaadó-irányelvhez
képest

Megjegyzés: A térfogatarányok átváltásához használt átváltási együtthatók a Bizottság hatásvizsgálatán
alapulnak.
Forrás: Európai Számvevőszék, a következő dokumentum alapján: az Európai Bizottság javaslata az
energiatermékek és a villamos energia uniós adóztatási keretének átszervezéséről szóló tanácsi
irányelvre, COM(2021) 563 final, 2021. július, valamint a kapcsolódó hatásvizsgálat.
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A Bizottság további éghajlat- és energiaügyi javaslatai

61 Az „Irány az 55%!” csomag a következőket is tartalmazza:
o

az ETS rendszer módosítására irányuló javaslat, beleértve az ETS-en belüli tengeri
szállítást és a kibocsátási egységek felső kvótahatárának szigorítását;

o

különálló, de mégis kapcsolódó kibocsátáskereskedelmi rendszer kialakítása a
közúti közlekedésben és az építőiparban használt tüzelőanyagok égetésére;

o

Szociális Klímaalap – az energiahatékonysággal, az új fűtési és hűtési
rendszerekkel és a tisztább mobilitással kapcsolatos beruházásokat finanszírozni
kívánó polgároknak szánt források;

o

az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus (CBAM). A javasolt
szabályok előírják az áruimportőrök számára, hogy a CBAM-tanúsítványokért a
bennük foglalt ÜHG-kibocsátással egyenértékű díjat fizessenek. A javaslat
árengedményt javasol a származási országban ÜHG-árazási mechanizmus hatálya
alá tartozó kibocsátásokra. A Bizottság a CBAM mechanizmus fokozatos
bevezetését javasolta, ahogy az EU ETS keretében fokozatosan megszűnnek az
ingyenes kibocsátási egységek;

o

a ReFuelEU légi közlekedésről szóló rendelet, amely előírja az uniós repülőtereken
a sugárhajtómű-üzemanyagokhoz használt fenntartható légijármű-üzemanyagok
szintjének növelését;

o

a FuelEU Maritime – a fenntartható tengeri üzemanyagok és a nulla kibocsátású
technológiák elterjedésének ösztönzését célzó rendelet, amely maximális
határértéket határoz meg az európai kikötőkbe befutó hajók által felhasznált
energia üvegházhatásúgáz-intenzitására vonatkozóan;

o

az aktualizált energiahatékonysági irányelv és megújulóenergia-irányelv.
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Záró megjegyzések
62 A Bizottság megállapította, hogy az energiaadó az energiamegtakarítás egyik fő

mozgatórugója lehet. Nemzeti energia- és klímaterveikben a tagállamok megjegyzik,
hogy az adózás révén jelentős energiamegtakarítás fog megvalósulni a jövőben.

63 Az adómértékek ágazatonként és energiahordozónként igen eltérőek. A jelenlegi
energiaadó-irányelv mellett megeshet, hogy a szennyezőbb energiaforrások jutnak
adóelőnyhöz a szén-dioxid-hatékony energiaforrásokkal szemben.

64 Míg a tagállamok többsége olyan üzemanyag-adót alkalmaz, amely jelentősen

meghaladja az energiaadó-irányelvben meghatározott minimummértékeket, több
tagállam esetében az adómérték a minimumhoz közeli. Ez a helyzet a belső piac
torzulásához vezethet.

65 Az uniós energiaadózási keretet az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer és a

nemzeti szén-dioxid-adók egészítik ki. Az ingyenes kibocsátáskereskedelmi egységek
azonban lehetővé teszik, hogy egyes piaci szereplők ne fizessenek szén-dioxidkibocsátásuk egy részéért, és ez a jelenlegi évtizedben továbbra is így lesz.

66 A fosszilis tüzelőanyagok támogatása akadályt jelent az éghajlat-politikai célok

elérése szempontjából, mivel hátráltatja a zöld energiára való átállást. A fosszilis
tüzelőanyagokhoz nyújtott tagállami támogatások teljes összege meghaladja az évi
55 milliárd eurót. Noha szorgalmazták e támogatások fokozatos megszüntetését, azok
az elmúlt évtizedben viszonylag stabilak maradtak. Egyes tagállamok nagyobb összeget
fordítanak a fosszilis tüzelőanyagok, mint a megújuló energia támogatására.

67 2021 júliusában a Bizottság az „Irány az 55%!” jogalkotási csomag részeként

javaslatot tett az energiaadó-irányelv felülvizsgálatára. A javaslat célja az
energiaadózással kapcsolatos jelenlegi jogszabályok hiányosságainak orvoslása,
különösen az adómértékek jobb összehangolása az energiahordozók
energiatartalmával és környezeti teljesítményével. A javaslat továbbra is lehetővé teszi
a tagállamok számára, hogy egyes ágazatokban környezeti, energiahatékonysági és
energiaszegénységi okokból csökkentsék az energiaadó mértékét.

68 A jogalkotási csomag tartalmaz továbbá egy javaslatot a kibocsátáskereskedelmi
rendszernek a tengeri szállításra való kiterjesztésére is, és külön
kibocsátáskereskedelmi rendszert vezet be a közúti közlekedésre és az épületekre
vonatkozóan. A kibocsátásáthelyezés kockázata miatt a térítésmentes kibocsátási
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egységek fokozatos megszüntetését a javaslat szerint az importáruk karbonintenzitását
ellensúlyozó mechanizmus fokozatos bevezetése kísérné.

69 Ezek a javaslatok együttesen a jelenlegi jogszabályoknál szélesebb körben
adóztatnák az energiafelhasználást és tennék fizetőssé az ÜHG-kibocsátást.

70 Az uniós politikai döntéshozók előtt álló egyik kihívás az, hogy módot találjanak
arra, hogy az uniós energiaadóztatás összhangba kerüljön az éghajlat-politikai
célkitűzésekkel. Az alacsony szén-dioxid-árak és a fosszilis tüzelőanyagokra kivetett
alacsony energiaadók növelik a karbonszegény technológiák relatív költségeit és
késleltetik a zöld energiára való átállást. Amint azt korábban megjegyeztük, egyes
tagállamokban a villamosenergia-termelés számára ingyenesen kiosztott kibocsátási
egységek lelassították a zöld technológiák elterjedését.

71 Az adópolitika nem az egyetlen olyan eszköz, amely befolyásolja az

energiafelhasználást, és a kihívás elsősorban a szabályozási és pénzügyi intézkedések
megfelelő kombinációjának a megtalálásában rejlik. A környezetbarátabb energiához
és az energiamegtakarításhoz nyújtott adótámogatás kiegészítésére és megerősítésére
jól célzott támogatások és jól meghatározott szabályozási standardok is
felhasználhatók.

72 Ezzel szemben a fosszilis tüzelőanyagok támogatása akadályozza az energetikai

átállást, illetve növeli annak költségeit. Az Unió és tagállamai kötelezettséget vállaltak
arra, hogy 2025-ig ezeket a támogatásokat fokozatosan megszüntetik, ami azonban
kihívást jelent majd a társadalmi és gazdasági átmenet szempontjából.

73 A különböző kezdeményezések jelentős társadalmi hatással járhatnak, és ha

ezekkel nem foglalkoznak, az negatívan befolyásolhatja a zöldebb gazdaságra való
átállást. Ha egyes csoportok vagy ágazatok úgy érzik, hogy méltánytalan bánásmódban
részesülnek e területen, ez ellenállást eredményezhet a haladással szemben.

74 E kihívások kezelésekor nem szabad figyelmen kívül hagyni az adóügyi
kérdésekkel kapcsolatos egyhangú döntéshozatal intézményi kontextusát.
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Az áttekintést 2021. december 15-i luxembourgi ülésén fogadta el a Samo Jereb
számvevőszéki tag elnökölte I. Kamara.
a Számvevőszék nevében

Klaus-Heiner LEHNE
elnök
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Glosszárium
Állami támogatás: Vállalkozásnak vagy szervezetnek nyújtott közvetlen vagy közvetett
kormányzati támogatás, amely annak számára versenytársaival szemben előnyt
biztosít.
Átvételi ár: Olyan szakpolitikai mechanizmus, amely hosszabb időn keresztül rögzített
árat kínál a termelőknek a hálózatba betáplált minden egyes energiaegység után.
Átvételi prémium: Szakpolitikai eszköz, amelynek keretében a villamosenergiatermelők a piaci áron felül prémiumban részesülnek.
Biobenzin: Hagyományos benzinnel való keverésre vagy annak helyettesítésére
alkalmas folyékony bioüzemanyag.
Biodízel: Fosszilis eredetű gázolajjal/dízelolajjal való keverésre vagy azok
helyettesítésére alkalmas folyékony bioüzemanyag.
Bioüzemanyag: Száraz szerves anyagokból vagy éghető növényi olajokból előállított
üzemanyag.
Dekarbonizáció: Egy olyan gazdasági rendszerre való áttérés, amely csökkenti a széndioxid (CO₂) és más üvegházhatású gázok kibocsátását.
Irány az 55%! Uniós jogszabálycsomag, amelynek célja az éghajlattal kapcsolatos
célkitűzések megvalósítása, elsősorban az üvegházhatású gázok uniós szintű
kibocsátásának legalább 55%-os csökkentésével 2030-ig.
Kibocsátásáthelyezés: Az üvegházhatású gázok kibocsátásának abból adódó
növekedése, hogy a termelést a szigorú kibocsátási korlátozásokkal rendelkező
országból olyan országba helyezik át, ahol a szabályok nem olyan szigorúak.
Kibocsátáskereskedelmi rendszer: A kibocsátáskereskedelmi rendszerben, amelynek
célja, hogy bizonyos ágazatokban megvalósuljanak az üvegházhatásúgáz-kibocsátás
csökkentésével kapcsolatos célkitűzések, a kibocsátás teljes értékét maximalizálják és a
kibocsátási egységek (kibocsátási engedélyek) a rendszerben részt vevő vállalatok vagy
más entitások által megvásárolhatók, illetve áruba bocsáthatók.
Primerenergia-fogyasztás: A teljes energiaszükséglet, beleértve magának az
energiaágazatnak a fogyasztását, az energia átalakítása és elosztása során keletkező
veszteségeket, valamint a végső energiafogyasztást, kivéve az energiahordozók nem
energetikai célú felhasználását (pl. műanyagok előállításához használt kőolaj).
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Széntartalom: CO2 és más, CO2-egyenértékű hatást kiváltó üvegházhatású gázok,
amelyek fosszilis tüzelőanyag elégetése vagy oxidációja során keletkeznek, vagy
amelyek villamosenergia-termeléshez használt fosszilis tüzelőanyag elégetéséhez vagy
oxidációjához kapcsolódnak.
Üvegházhatású gáz: A Föld légkörében található gázok – többek között a szén-dioxid és
a metán –, amelyek sugárzást nyelnek el és bocsátanak ki, csapdába ejtik a hőt, és így
az ún. „üvegházhatás” révén felmelegítik a Föld felszínét.
Végső energiafogyasztás: A végfelhasználók, például a háztartások, az ipar és a
mezőgazdaság által felhasznált összes energia, kivéve azt, amelyet maga az
energiaágazat használ fel.
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Betűszavak és rövidítések
ETD: Energiaadó-irányelv – A Tanács 2003/96/EK irányelve (2003. október 27.) az
energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről
(HL L 283., 2003.10.31., 51. o.)
ETS: Kibocsátáskereskedelmi rendszer
GJ: Gigajoule
HÉA: Hozzáadottérték-adó
IDDRI: Institut du Développement Durable et des Relations Internationales – nonprofit
kutatóközpont (Párizs)
IEA: Nemzetközi Energia Ügynökség
IMF: Nemzetközi Valutaalap
kWh: Kilowattóra
MWh: Megawattóra = 3,60 GJ
NEKT: Nemzeti energia- és klímaterv
NGO: Nem kormányzati szervezet
OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
SAF: Fenntartható légijármű-üzemanyag
SDG: Fenntartható fejlődési cél
Számvevőszék: Európai Számvevőszék
Toe: tonna olajegyenérték = 41,8 GJ
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A számvevőszéki munkacsoport
Ezt az áttekintést a fenntartható természetierőforrás-gazdálkodásra szakosodott, Samo
Jereb számvevőszéki tag elnökölte I. Kamara fogadta el. Az ellenőrzést Viorel Ștefan
számvevőszéki tag vezette Roxana Bănica kabinetfőnök és Olivier Prigent
kabinetattasé, Emmanuel Rauch ügyvezető, Lucia Roşca feladatvezető, valamint
Josef Edelmann és Anna Zalega számvevők támogatásával. Grafikai tervezés:
Marika Meisenzahl.
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Áttekintésünk azt értékeli, hogyan illeszkedik
az energiaadóztatás, a szén-dioxid-árazás
és az energiatámogatás az uniós éghajlatpolitikai célkitűzésekhez. Az energiaadóztatás
elősegítheti az éghajlatváltozással kapcsolatos
eredmények elérését, a jelenlegi adószintek
azonban nem veszik figyelembe, hogy a
különböző energiaforrások milyen mértékben
szennyeznek. 2008 és 2019 között a megújuló
energia támogatása közel négyszeresére nőtt,
míg a fosszilis tüzelőanyagok támogatása
stabil maradt. A tagállamok közül tizenöt
többet költ fosszilis tüzelőanyagokra, mint a
megújuló energia támogatására. 2021 közepén
a Bizottság javaslatot tett közzé az energiaadóirányelv felülvizsgálatára. Áttekintésünk
azokat a kihívásokat vázolja fel, amelyekkel
a politikai döntéshozóknak szembe kell
nézniük az energiaadóztatási és -támogatási
szakpolitikák aktualizálása során: biztosítani
kell a következetességet az ágazatok és az
energiahordozók között, csökkenteni kell a
fosszilis tüzelőanyagok támogatását és össze kell
hangolni az éghajlat-politikai célkitűzéseket a
társadalmi szükségletekkel.
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