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Melléklet
Javasolt módosításaink és észrevételeink a javaslattal
kapcsolatban

4
AZ EURÓPAI UNIÓ SZÁMVEVŐSZÉKE,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak
322. cikke (2) bekezdésére,
tekintettel a kibocsátáskereskedelmi rendszeren, az importáruk karbonintenzitását
ellensúlyozó mechanizmuson és a visszajuttatott nyereségen alapuló saját források
rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények
teljesítését célzó intézkedésekről szóló tanácsi rendeletre irányuló,
2022. március 14-én elfogadott bizottsági javaslatra 1,
tekintettel a Tanácsnak a Számvevőszékhez 2022. március 30-án beérkezett
véleménykérésére,
tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről és a 2014/335/EU, Euratom
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. december 14-i (EU,
Euratom) 2020/2053 tanácsi határozatra 2,
tekintettel a legutóbb a 2022. április 5-i (EU, Euratom) 2022/615 rendelettel 3
módosított, a tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre
bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó
intézkedésekről szóló 609/2014/EU, Euratom tanácsi rendeletre 4,
tekintettel a nem újrafeldolgozott műanyag csomagolási hulladékon alapuló saját
forrás kiszámításáról, az említett saját forrás rendelkezésre bocsátásának módszereiről
és eljárásáról, a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről, valamint a bruttó
nemzeti jövedelmen alapuló saját forrás egyes vonatkozásairól szóló, 2021. április 30-i
(EU, Euratom) 2021/770 tanácsi rendeletre 5,

1

COM(2022) 101 final, 2022/0071 (NLE), 2022.03.14.

2

HL L 424., 2020.12.15., 1. o.

3

HL L 115., 2022.4.13., 51. o.

4

HL L 168., 2014.6.7., 39. o.

5

HL L 165., 2021.5.11., 15. o.

5
tekintettel az Európai Számvevőszék által az Európai Unió saját forrásainak
rendszeréről adott korábbi véleményekre 6, különösen az 5/2018. sz. és a 2/2021. sz.
véleményre,
mivel:
1)

Az Európai Unió pénzügyeinek jövőjéről szóló bizottsági vitaanyag7 hangsúlyozta,
hogy a finanszírozás jelenlegi koncepciója túl bonyolult és homályos, összetett
korrekciós mechanizmusokkal terhelt, és hogy a rendszernek a jövőben
egyszerűnek, méltányosnak és átláthatónak kell lennie.

2)

Az Európai Parlament által az Unió saját forrásrendszerének reformjáról 2018
márciusában elfogadott állásfoglalás rámutatott az uniós költségvetés jelenlegi
finanszírozási rendszerének hiányosságaira és gyökeres reformokat sürgetett,
különös tekintettel a saját források különböző új kategóriáinak bevezetésére és az
összes korrekció megszüntetésére 8,

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ VÉLEMÉNYT:

6

2/2021. sz. vélemény (HL C 402I., 2021.10.5., 1. o.), 11/2020. sz. vélemény (HL C 26.,
2021.1.22., 1. o.), 5/2018. sz. vélemény (HL C 431., 2018.11.29., 1. o.), 7/2015. sz. vélemény
(HL C 5., 2016.1.8., 1. o.), 7/2014. sz. vélemény (HL C 459., 2014.12.19., 1. o.), 2/2012. sz.
vélemény (HL C 112., 2012.4.18., 1. o.), 2/2008. sz. vélemény (HL C 192., 2008.7.29., 1. o.),
2/2006. sz. vélemény (HL C 203., 2006.8.25., 50. o.), 4/2005. sz. vélemény (HL C 167.,
2005.7.7., 1. o.) és 7/2003. sz. vélemény (HL C 318., 2003.12.30, 1.o.).

7

COM(2017) 358 final, 2017.6.28.

8

Az Európai Parlament 2018. március 14-i állásfoglalása az Európai Unió saját forrásai
rendszerének reformjáról (2017/2053(INI)).
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Bevezetés
01 A NextGenerationEU (NGEU) ideiglenes uniós alap, amely támogatja a

tagállamokat a Covid19-világjárvány társadalmi-gazdasági hatásának mérséklésében és
a fenntartható növekedés újraindításában. Az NGEU keretében akár 750 milliárd euró
összegű, tőkepiacról bevont finanszírozás áll majd rendelkezésre. A NGEU keretében a
tagállamoknak nyújtott vissza nem térítendő pénzügyi támogatást fedező kölcsön
törlesztéséhez az Uniónak kellő bevételre van szüksége. A törlesztés a tervek szerint
2058 végéig tart 9.

02 A 2021–2027-es többéves pénzügyi keret (TPK) hatálya alá tartozó intézményközi

megállapodás 10 részeként az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megállapodott
egy olyan ütemtervről, amelyet követve törekszenek arra, hogy elegendő új saját
forrást vezessenek be a NGEU törlesztése miatt várható kiadások összegének fedezése
céljából. Az ütemterv szerint a Bizottságnak öt új forrásra kellene javaslatot tennie –
háromra 2021-ben, kettőre 2024-ben –, amelyeket a 2023., illetve a 2026. évi pénzügyi
évben kellene bevezetnie.

03 2021. december 22-én a Bizottság a saját forrásokról szóló határozat (sajátforráshatározat) módosítására irányuló javaslatot 11 terjesztett elő három új sajátforráskategória 2023-tól történő fokozatos bevezetésére: az első a felülvizsgált uniós
kibocsátáskereskedelmi rendszeren, a második az importáruk karbonintenzitását
ellensúlyozó mechanizmuson, a harmadik a legnagyobb és legjövedelmezőbb
multinacionális vállalatok reziduális nyereségének tagállamokhoz visszajuttatott
részarányán alapul. Ezt a javaslatot még nem fogadták el. Ugyanakkor a Bizottság

9

A Tanács 2020. december 14-i (EU) 2020/2094 rendelete a Covid19-válság utáni
helyreállítás támogatására szolgáló Európai Uniós Helyreállítási Eszköz létrehozásáról
(HL L 433I., 2020.12.22., 23. o.).

10

2020. december 16-i intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió
Tanácsa és az Európai Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési
ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról,
valamint az új saját forrásokról és az új saját források bevezetésére irányuló ütemtervről
(HL L 433I., 2020.12.22., 28. o.).

11

Az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló (EU, Euratom) 2020/2053 határozat
módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat, COM(2021) 570 final,
2021/0430 (CNS).
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vállalta, hogy 2022 első felében új szabályokat javasol a saját források rendelkezésre
bocsátására vonatkozóan.

04 2022. március 14-én a Bizottság benyújtott egy javaslatot a

kibocsátáskereskedelmi rendszeren, az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó
mechanizmuson és a visszajuttatott nyereségen alapuló saját források rendelkezésre
bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó
intézkedésekről (továbbiakban: a javaslat). 2022. március 30-án a Tanács felkérte a
Számvevőszéket arra, hogy nyilvánítson véleményt a javaslatról.

A NextGenerationEU finanszírozására tervezett új saját források
A felülvizsgált uniós kibocsátáskereskedelmi rendszeren alapuló saját
forrás

05 Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) az Unió szén-dioxid-piaca, ahol a

vállalatok kibocsátáskereskedelmi egységeket vásárolnak vagy kapnak. A Bizottság azt
javasolja, hogy a kibocsátáskereskedelemből származó kibocsátási egységek révén
termelt, a saját források körébe tartozó jövedelem 25%-a az uniós költségvetést illesse
meg. Ebbe beletartozik a helyhez kötött létesítményekre és a légi közlekedésre
vonatkozó aktuális kibocsátáskereskedelmi rendszerből származó bevétel is: ezekre
kiegészítő kibocsátási egységeket bocsátanak aukcióra, valamint az ETS-t kiterjesztik a
tengeri szállításra, illetve külön kibocsátáskereskedelmi rendszert vezetnek be a közúti
szállításra és az épületekre.

06 A Bizottság a sajátforrás-határozatban ideiglenes szolidaritási mechanizmusra is
javaslatot tesz (lásd: 03. bekezdés). A mechanizmus megállapítja az alacsonyabb
jövedelmű és karbonintenzív tagállamok maximális, illetve a jellemzően magasabb
jövedelmű és alacsony szén-dioxid-kibocsátású tagállamok minimális hozzájárulását.
A Bizottság becslése szerint az ETS-alapú saját források évente átlagosan
12 milliárd eurós bevételt fognak generálni az uniós költségvetés számára a 2026 és
2030 közötti időszakban.

Az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmuson alapuló
saját forrás

07 Az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus (CBAM) az Unióba

importált, az előállítás során kibocsátással járó termékre annak megfelelő mértékű
szén-dioxid-árazást alkalmaz, amelyet akkor kellett volna fizetni, ha a terméket az

8
egységes piacon állították volna elő. A CBAM elfogadásáról jelenleg is folyik a
jogalkotási vita 12.

08 Az ilyen termékek uniós behozatalához az importőröknek CBAM-tanúsítványt kell
vásárolniuk. A tanúsítvány árát az ETS kibocsátási egységek heti átlagos aukciós ára
alapján számítják ki és kibocsátott szén-dioxid tonnánként, euróban adják meg.
A Bizottság azt javasolja, hogy a CBAM keretében a tagállamok által beszedett
bevételek 75%-a kerüljön az uniós költségvetésbe. A mechanizmus várhatóan a 2023
és 2025 közötti átmeneti időszakot követően fog először bevételt hozni az uniós
költségvetés számára. A Bizottság becslése szerint a mechanizmus évente átlagosan
1 milliárd eurós bevételt fog generálni az uniós költségvetés számára a 2026 és 2030
közötti időszakban.

A legnagyobb és legjövedelmezőbb multinacionális vállalatok reziduális
nyereségének tagállamokhoz visszajuttatott részarányán alapuló saját
forrás

09 A Bizottság azt javasolja, hogy a tagállamok nyújtsanak nemzeti hozzájárulást az

uniós költségvetéshez a legnagyobb és legjövedelmezőbb multinacionális vállalatok
reziduális nyereségének tagállamokhoz visszajuttatott részaránya alapján.
A tagállamok jogosultak lesznek a területükön felhasznált vagy elfogyasztott, a
multinacionális vállalatok által kínált termékekhez vagy szolgáltatásokhoz kapcsolódó
visszajuttatott nyereség egy részére.

10 Ez a saját forrás azon nemzetközi adókeretnek a reformján alapul, amelyről az

OECD/G20-ak adóalap-erózióval és nyereségátcsoportosítással (BEPS) foglalkozó
inkluzív keretének több mint 130 tagja 2021 októberében állapodott meg.
E megállapodás első pillérének célja, hogy a résztvevő országok adót vethessenek ki a
legnagyobb multinacionális vállalatok reziduális nyereségének egy részére: erről a
javaslatról jelenleg folynak a nemzetközi tárgyalások. Következésképp a Bizottság
egyelőre nem fogadta el az ágazati jogszabályokra irányuló javaslatot.

11 A saját forrásra irányuló javaslat értelmében a tagállamok a multinacionális

vállalatok adóköteles nyeresége számukra befizetett részének 15%-ával járulnának
hozzá az uniós költségvetéshez. Becslések szerint ez a saját forrás évente
2,5–4 milliárd eurós bevételt hozna az uniós költségvetésnek.

12

Az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus létrehozásáról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat, COM(2021) 564 final, 2021/0214(COD).

9

A saját források rendelkezésre bocsátása

12 A „rendelkezésre bocsátásról szóló rendeletek” – amelyek a sajátforrás-

határozatot egészítik ki – az uniós finanszírozási rendszer pillérei. Ezek határozzák meg
a saját forrásoknak a Bizottság rendelkezésére bocsátására vonatkozó eljárásokat és
határidőket az alábbiak szerint:
o

a 609/2014/EU, Euratom rendelet (MAR1) a tradicionális saját forrásokkal (TOR), a
hozzáadottérték (héa)- és a bruttónemzetijövedelem (GNI)-alapú saját forrásokkal
foglalkozik;

o

az (EU, Euratom) 2021/770 rendelet (MAR2) a nem újrafeldolgozott műanyag
csomagolási hulladékon alapuló saját forrásokat tárgyalja.

13 Elfogadásuk esetén a sajátforrás-határozat 05–11. bekezdésben ismertetett

javasolt módosításai további három saját forrást vezetnek be az uniós finanszírozási
rendszerbe. Ezekről jelenleg jogalkotási vita folyik, de a Bizottság már ebben a korai
szakaszban javaslatot terjesztett elő egy kifejezetten az új saját forrásokra vonatkozó
rendelkezésre bocsátási rendelet (MAR3) bevezetéséről (lásd: 04. bekezdés). A
javaslattal kapcsolatos véleményünket az alábbiakban ismertetjük.

A javaslat

14 A Bizottság szerint a javaslat gyakorlati intézkedéseket vezet be, többek között a

módosított sajátforrás-határozatban javasolt kiegészítő saját forrásokra vonatkozó
kontroll-, felügyeleti és felülvizsgálati intézkedéseket. A javaslat struktúrája a
dokumentumok megőrzése, az adminisztratív együttműködés, a saját források számlái,
az államkincstári és számviteli rendelkezések, valamint a készpénzforrások kezelése
tekintetében a MAR1 és a MAR2 rendelkezéseit követi, illetve ismétli.

15 A javaslat meghatározza a további három saját forrás rendelkezésre bocsátására
vonatkozó szabályokat. A fenntartással történő befizetésekre és felülvizsgálati
eljárásokra, illetve a saját források késedelmes rendelkezésre bocsátása esetén
fizetendő kamatra nézve is tartalmaz rendelkezéseket.

10

16 A Bizottság javaslatában megismétli, hogy a javaslatra vonatkozó megállapodás

létrejöttét követően minden, a saját források rendelkezésre bocsátására vonatkozó
rendelkezést össze kell vonni annak érdekében, hogy elkerülhető legyen több rendelet
(MAR1, MAR2 és MAR3) párhuzamos megléte, és hogy az Unió minőségi jogalkotási
programjával 13 összhangban biztosított legyen a jogi koherencia.

13

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: „A jogalkotás minőségének javítása: közös
erővel a jobb jogszabályokért”, COM(2021) 219 final, 2021.4.29.

11

Észrevételek
Általános megjegyzések

17 A javasolt ETS-alapú saját források fő elemének kivételével a javaslatban szereplő

új saját forrásokra vonatkozó ágazati jogszabályokat egyelőre nem hagyták jóvá. Még
nem zárult le az a folyamat, amelynek során az ETS-t kiterjesztik a tengeri és közúti
közlekedésből, valamint az épületekből származó kibocsátásokra, és elfogadásra kerül
az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus. A legnagyobb és
legjövedelmezőbb multinacionális vállalatok tagállamokhoz visszajuttatott reziduális
nyeresége kiszámításának alapjait sem fektették le. Mivel a Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezet (OECD) és a G20-ak adóalap-erózióval és
nyereségátcsoportosítással foglalkozó inkluzív keretéről szóló megállapodás
végrehajtására vonatkozó többoldalú egyezmény 14 jelenleg kidolgozás alatt áll, a
Bizottság bejelentette, hogy 2022 folyamán elő fog terjeszteni egy tanácsi irányelvre
irányuló javaslatot.

18 Ebből következik, hogy a Bizottság még nem dolgozott ki belső eljárásokat a

javasolt új saját források kezelésére, nevezetesen a bevételek kiszámítására,
megállapítására és beszedésére. Korlátozza véleményünk kereteit az tény, hogy kevés
információnk van az ilyen eljárások működéséről.

19 Korábban már beszámoltunk arról, hogy a saját források rendszere összetett és

nem eléggé átlátható 15. A sajátforrás-határozat Bizottság által javasolt, három új saját
forrást kialakító módosításai után a javaslat konkrét szabályokat és módszereket vezet
be ezen források rendelkezésre bocsátására. Ezek a szabályok és módszerek
különböznek a már meglévő saját forrásokra vonatkozóktól (lásd: 21–38. bekezdés).
Véleményünk szerint tehát az uniós finanszírozási rendszer továbbra is összetett
marad.

14

Nyilatkozat a gazdaság digitalizációjából eredő adókihívások kezelésére szolgáló kétpilléres
megoldásról, az OECD/G20-ak adóalap-erózióval és nyereségátcsoportosítással kapcsolatos
projektje, 2021. október 8.

15

2/2012. és 2/2006. sz. véleményünkben aggodalmunkat fejeztük ki az uniós költségvetést
finanszírozó saját források jelenlegi (és korábbi) rendszerének bonyolultságával és
átláthatatlanságával kapcsolatban.

12

Külön megjegyzések

20 A fent említetteken kívül külön megjegyzéseket fűzünk a javaslat alábbi

fejezeteihez (az érintett rendelkezések megnevezése mellett):
a)

Általános rendelkezések (a javaslat 1–4. cikke);

b)

A saját források számlái (a javaslat 5–6. cikke);

c)

A saját források kiszámítása (a javaslat 7–9. cikke);

d)

A saját források rendelkezésre bocsátása (a javaslat 10–17. cikke);

e)

Fenntartással történő befizetés és felülvizsgálati eljárás (a javaslat 18–19. cikke);

f)

Záró rendelkezések (a javaslat 21–22. bekezdése).

Általános rendelkezések

21 A Bizottság javaslata szerint az igazoló dokumentumok megőrzési időszaka az

ETS-alapú saját források esetében három év, a CBAM-en és a visszajuttatott
nyereségen alapuló saját források esetében pedig öt év legyen 16. A többi meglévő saját
forrás esetében már meghatároztak különféle dokumentummegőrzési időszakokat: a
tradicionális saját források esetében három év, a GNI- és héaalapú saját források
esetében négy év, míg a nem újrafeldolgozott műanyag csomagolási hulladékon
alapuló saját források esetében öt év. Bár észrevételezzük, hogy az igazoló
dokumentumok javasolt megőrzési időszakai különbözőek, üdvözöljük, hogy azok
összhangban állnak az egyes saját források helyesbítésére vonatkozó határidőkkel
(lásd: 32. bekezdés).

16

A javaslat 2. cikke.

13

A saját források számlái

22 Ami a saját forrásoknak a számlákon történő feltüntetését illeti, a javaslat

különböző referenciaéveket ír elő az egyes költségvetésekhez való hozzájárulások
kiszámításához (lásd: 1. ábra):
o

az ETS-alapú saját források esetében a költségvetési év 17;

o

a CBAM-alapú saját források esetében két évvel a költségvetési év előtt 18;

o

a visszajuttatott nyereségen alapuló saját források esetében három évvel a
költségvetési év előtt 19.

1. ábra. A különféle saját források kiszámításához figyelembe vett
időszakok

n-2

n-1

n

n+1

Az n. évben előrejelzések
alapján teljesített, a
következő években
helyesbített hozzájárulás

KÖLTSÉGVETÉS

n-3. év

Az n. évben végleges
számadatok alapján
teljesített hozzájárulás

Visszajuttatott
nyereségek

CBAM

Tradicionális
saját források
HÉA
GNI

Az n. évben teljesített
hozzájárulás kiszámításához
alapul vett időszak

Nem újrafeldolgozott műanyag
csomagolási hulladék
ETS*

* Az ETS-hozzájárulások végleges adatokon, az ideiglenes szolidaritási mechanizmus kiigazításai (lásd:
06. bekezdés) azonban előrejelzéseken alapulnak.
Forrás: Európai Számvevőszék, az (EU, Euratom) 2021/770 tanácsi rendelet, a 609/2014/EU, Euratom
tanácsi rendelet és a javaslat alapján.

23 Az ETS-alapú saját forrás tekintetében javasolt megközelítés hasonló a

tradicionális saját források esetében alkalmazotthoz, azonban a CBAM-en és a

17

A javaslat 5. cikkének (3) bekezdése és 7. cikkének (1) bekezdése.

18

A javaslat 5. cikkének (4) bekezdése és 8. cikke.

19

A javaslat 5. cikkének (5) bekezdése és 9. cikke.
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visszajuttatott nyereségen alapuló saját források javasolt megközelítése függetleníti a
nemzeti hozzájárulások kiszámításához használt referenciaévet ugyanezen
hozzájárulások uniós költségvetésben történő felhasználásának évétől. Így a
tagállamok uniós költségvetéshez való hozzájárulása nem kapcsolódna a kiadások
finanszírozása.

24 A CBAM-en és a visszajuttatott nyereségen alapuló saját források tekintetében

alkalmazott megközelítés eltér a jelenlegi saját források esetében használt meglévő
megközelítéstől és a javasolt ETS-alapú saját források kapcsán tervezett koncepciótól.
A GNI- és héaalapú, valamint a nem újrafeldolgozott műanyag csomagolási hulladékon
alapuló saját források költségvetésbe állítása kivétel nélkül a költségvetési évre
előrejelzett összegeken alapul. Ezeket előzetesen állapítják meg, majd a következő
években kiigazítják (az egyenlegmechanizmus és az egyenlegek kiigazításai révén).
Elismerjük azonban, hogy a CBAM-en és a visszajuttatott nyereségen alapuló saját
forrás tekintetében javasolt módszer növeli a kiszámíthatóságot. Emellett csökkentheti
a saját források kezelésével járó adminisztratív terheket is, mivel a következő években
nincs szükség kiegyensúlyozási eljárásra.

A saját források kiszámítása

25 A három új saját forrás kiszámítására javasolt módszerek20 nagymértékben

függnek a sajátforrás-határozat Bizottság által javasolt módosításának jóváhagyásától,
a jogalkotási vita tárgyát képező vagy javaslat formájában előterjesztendő ágazati
jogszabályok jóváhagyásától, valamint az e saját források kezelésére irányuló eljárások
kidolgozásától (lásd: 17–18. bekezdés). Ezért nem tudjuk átfogóan értékelni az ezen új
bevételi források kiszámítására javasolt rendelkezéseket.

20

A javaslat 7–9. cikke.
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A saját források rendelkezésre bocsátása
A saját források rendelkezésre bocsátásának ütemezése

26 A Bizottság javaslata szerint valamennyi új saját forrást az adott hónap első
munkanapján kell rendelkezésre bocsátani:
o

az ETS-alapú saját forrás rendelkezésre bocsátása a jogosultság megállapításának
hónapját követő második hónap első munkanapján történik 21;

o

a visszajuttatott nyereségen alapuló saját forrást minden hónap első
munkanapján bocsátják rendelkezésre (ennek összege a tagállamok által az előző
évben küldött kimutatás egy tizenketted része) 22;

o

a CBAM-en alapuló saját forrás esetében a forrásokat minden év február első
munkanapján bocsátják rendelkezésre 23.

27 A meglévő saját forrásokat is minden hónap első munkanapján bocsátják

rendelkezésre (a tradicionális saját források kivételével, amelyeket a jogosultság
megállapításának hónapját követő második hónap 19. napját követő első munkanapon
bocsátanak rendelkezésre). Üdvözöljük a saját források rendelkezésre bocsátásának
összehangolt ütemezését.
Kiegyensúlyozás, korrekciók és kiigazítások

28 A javaslatban szerepel egy eljárás az ETS-en alapuló saját forrás24 „teljes

kiigazítási összegének” kiegyensúlyozására 25. Ezen eljárás célja, hogy beépítse a
legfrissebb GNI- és ETS-adatokat annak érdekében, hogy egy adott év tagállami
hozzájárulásait a rákövetkező években ki lehessen igazítani. A Bizottság február 1-jéig
tájékoztatja a tagállamokat a kiegyensúlyozási eljárás eredményeiről, és az így
megállapított nettó összeget minden tagállam a következő év márciusának első
munkanapján írja jóvá a számlákon.

21

A javaslat 11. cikke.

22

A javaslat 15. cikke.

23

A javaslat 13. cikke.

24

A javaslat 12. cikke.

25

A javaslat 7. cikkének (4) bekezdése.
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29 A javaslat rendelkezik továbbá az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó

mechanizmus26 és a visszajuttatott nyereségen alapuló saját források 27 helyesbítéséről
és kiigazításáról. Ezek a helyesbítések és kiigazítások az egy adott évben befizetett
hozzájárulásokat módosítják, és azokat a következő éves kimutatásban kell feltüntetni.
A CBAM-en alapuló saját forrás esetében a tagállamoknak a különleges kiigazítások
összegeit azon évet követő év februárjának első munkanapján kell rendelkezésre
bocsátaniuk, amelyben az egyes tagállamok megküldték éves kimutatásukat.
A visszajuttatott nyereségen alapuló saját forrás esetében a kiigazításokat egy
tizenkettedenként azon évet követő év minden hónapjának első munkanapján kell
rendelkezésre bocsátani, amelyben az egyes tagállamok megküldték éves
kimutatásukat. A javasolt rendelkezésekben nem szerepel információ arról, hogy a
Bizottságnak mikor kell értesítenie a tagállamokat ezekről a helyesbítésekről és
kiigazításokról ahhoz, hogy azokat szükség esetén feltüntethessék a következő éves
kimutatásban. Határidő megadásával a tagállamok számára tovább javulna az eljárás
kiszámíthatósága.

30 A javaslatban szereplő eljárások némely tekintetben eltérnek a meglévő saját

forrásokra alkalmazandóktól. A héa- és GNI-alapú saját források esetében a Bizottság
február 1-jéig közli a – helyesbítéseket is tartalmazó – kiegyensúlyozási eljárás
eredményeit, és a nettó összeget minden tagállam a következő év márciusának első
munkanapján írja jóvá a számlákon. A nem újrafeldolgozott műanyag csomagolási
hulladékon alapuló saját forrás esetében az összegeket ugyanazon év júniusának első
munkanapján kell rendelkezésre bocsátani.

31 Elismerjük, hogy az előrejelzések kiegyensúlyozásának, illetve a beszedett

bevételek helyesbítésének és kiigazításának szabályai eltérőek lehetnek, azonban
mindegyik a korábbi években rendelkezésre bocsátott saját források összegeinek
felülvizsgálatára irányul. Ezért úgy véljük, hogy érdemes lehet harmonizációs lépéseket
tenni az összetettség csökkentése érdekében.
Helyesbítési határidő

32 A Bizottság azt javasolja, hogy az ETS-alapú saját forrás módosítására a tárgyévet
követő harmadik év december 31-e után már ne legyen lehetőség28. Ugyanez a

26

A javaslat 14. cikke.

27

A javaslat 16. cikke.

28

A javaslat 6. cikke.
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határidő érvényes a tradicionális saját forrásokra. A CBAM-en és a visszajuttatott
nyereségen alapuló saját források esetében a módosítások javasolt határideje az
ötödik év július 31-e 29. Összehasonlítottuk a javasolt és a meglévő saját források
helyesbítési határidőit, amelyeket az 1. táblázat ismertet. Minden egyes saját forrásnál
más és más az a határidő, amelyen túl a módosításokat már nem lehet figyelembe
venni a saját források tekintetében. Bár ezek a különbségek bizonyos mértékig
indokolhatóak az egyes saját források sajátosságaival, úgy véljük, hogy érdemes lenne
jobban összehangolni a helyesbítési határidőket.

1. táblázat. Helyesbítési határidők (elévülés) az egyes saját források
tekintetében
Saját forrás típusa

Jogalap

Helyesbítési határidő

609/2014/EU, Euratom rendelet
(MAR1)

harmadik év
december 31.

Héaalapú saját forrás

1553/89/EGK, Euratom rendelet

negyedik év
július 31.

GNI-alapú saját forrás

609/2014/EU, Euratom rendelet
(MAR1)

negyedik év
november 30.

Tradicionális saját források

Nem újrafeldolgozott műanyag
csomagolási hulladékon alapuló
saját forrás

(EU, Euratom) 2021/770 rendelet
(MAR2)

ETS-en alapuló saját forrás

Javaslat (6. cikk)

harmadik év
december 31.

CBAM-en alapuló saját forrás

Javaslat (14. cikk)

ötödik év
július 31.

Visszajuttatott nyereségen
alapuló saját forrás

Javaslat (16. cikk)

ötödik év
július 31.

ötödik év
július 31.

Forrás: Európai Számvevőszék, az (EU, Euratom) 2021/770 tanácsi rendelet, az 1553/89/EGK, Euratom
tanácsi rendelet, a 609/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet és a javaslat alapján.

29

A javaslat 14. cikkének (3) bekezdése és 16. cikkének (3) bekezdése.
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A késedelmesen rendelkezésre bocsátott összegek után fizetendő kamat

33 A késedelmesen rendelkezésre bocsátott összegek után fizetendő kamatot a

MAR1-ben meghatározott megközelítés szerint számítják ki, ez magában foglal egy
1000 eurós küszöbértéket is, amely alatt a kamatösszegek beszedését el kell engedni 30.
Üdvözöljük, hogy ez az összeg követi a tradicionális saját forrásokra, valamint a héa- és
GNI-alapú saját forrásokra megállapított értéket, de megjegyezzük, hogy a nem
újrafeldolgozott műanyag csomagolási hulladékon alapuló saját forrás kapcsán
késedelmesen rendelkezésre bocsátott összegek esetében mindössze 500 euró az a
küszöbérték, amely alatt el kell engedni a kamatösszegek beszedését 31.

Fenntartással történő befizetés és felülvizsgálati eljárás

34 Fenntartással történő befizetésre csak a CBAM-en és a visszajuttatott

nyereségen alapuló saját források esetében nyílik lehetőség32. Ilyen eljárások léteznek
a tradicionális saját források és a héaalapú saját források esetében is. Megjegyezzük
azonban, hogy az ETS-en, GNI-n és a nem újrafeldolgozott műanyag csomagolási
hulladékon alapuló saját forrásokra nézve sem a meglévő, sem a javasolt szabályok
nem rendelkeznek ilyen lehetőségről.

35 A javaslat értelmében a felülvizsgálati eljárás a CBAM-en és a visszajuttatott

nyereségen alapuló saját forrásokra alkalmazandó 33. Ez nagyon hasonlatos a
tradicionális saját forrásokra vonatkozó eljáráshoz, amelyet nemrégiben vezetett be a
MAR1 34. Eltér viszont azoktól, amelyeket az 1553/89/EGK, Euratom tanácsi rendelet
határoz meg a héaalapú saját források, illetve a MAR2 a nem újrafeldolgozott műanyag
csomagoláson alapuló saját források tekintetében. Megjegyezzük továbbá, hogy a
30

A javaslat 17. cikke.

31

Lásd: a nem újrafeldolgozott műanyag csomagolási hulladékon alapuló saját forrás
kiszámításáról, az említett saját forrás rendelkezésre bocsátásának módszereiről és
eljárásáról, a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről, valamint a bruttó nemzeti
jövedelmen alapuló saját forrás egyes vonatkozásairól szóló, 2021. április 30-i (EU, Euratom)
2021/770 tanácsi rendelet 11. cikkének (3) bekezdése.

32

A javaslat 18. cikke.

33

A javaslat 19. cikke.

34

A Tanács 2022. április 5-i (EU, Euratom) 2022/615 rendelete a 609/2014/EU, Euratom
rendeletnek a tagállamok számára a kiszámíthatóság fokozása, valamint a tradicionális, a
héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásakor alkalmazandó vitarendezési
eljárások tisztázása érdekében történő módosításáról, HL L 115., 2022.4.13., 51. o.
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Bizottság nem javasolta felülvizsgálati eljárás bevezetését az ETS-en alapuló saját
források tekintetében. A 2. táblázatban ismertetjük a javasolt és a meglévő saját
forrásokra alkalmazható felülvizsgálatok összehasonlító elemzését.

2. táblázat. A hatályos jogi aktusok és a javaslat szerinti, saját forrásokra
vonatkozó felülvizsgálati eljárások összevetése

Saját forrás
típusa

Jogalap

Tradicionális saját
források

609/2014/EU, Euratom
rendelet (MAR1)

Héaalapú saját forrás

1553/89/EGK, Euratom
rendelet

GNI-alapú saját forrás

609/2014/EU, Euratom
rendelet (MAR1)

Az eljárás
bizottsági
határozattal
ér véget

A tagállam
megsemmisítés
A tagállam jogalap
iránti keresetet nélküli gazdagodásra
nyújthat be az
irányuló keresetet
Európai Unió
nyújthat be az
Bíróságához (EUB)
EUB-hez

Nem tervezik felülvizsgálati eljárás
bevezetését

Nem újrafeldolgozott
műanyag csomagolási (EU, Euratom) 2021/770
rendelet (MAR2)
hulladékon alapuló
saját forrás
ETS-en alapuló saját
forrás

Javaslat

CBAM-en alapuló
saját forrás

Javaslat

Visszajuttatott
nyereségen
alapuló saját forrás

Javaslat

Nem tervezik felülvizsgálati eljárás
bevezetését

Forrás: Európai Számvevőszék, az (EU, Euratom) 2021/770 tanácsi rendelet, az 1553/89/EGK, Euratom
tanácsi rendelet, a 609/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet és a javaslat alapján.

36 2/2021. sz. véleményünkben azt javasoltuk, hogy a saját források rendelkezésre

bocsátására vonatkozóan egységes felülvizsgálati eljárást kellene bevezetni, mivel a
többféle felülvizsgálati eljárás bonyolultabbá teszi az uniós finanszírozási rendszert.
Fenntartjuk ezt az álláspontot és ismételten hangsúlyozzuk, hogy egy ilyen eljárás
elvben biztosítja a tagállamok védelemhez való joga, esetlegesen a Bizottság számára

20
ebből fakadó potenciális adminisztratív terhek, illetve az egyes bevételi források
sajátos jellemzői és a vonatkozó jogi keretek közötti egyensúlyt 35.

Záró rendelkezések

37 A Bizottság javaslata szerint a jelenlegi rendeletet 2023. január 1-jétől kellene

alkalmazni. A visszajuttatott nyereségen alapuló saját forrás hatálybalépésére
vonatkozó rendelkezéseket ezzel szemben egy még kidolgozásra és jóváhagyásra váró
irányelv alkalmazásának első napjától vagy a többoldalú egyezmény hatálybalépésének
napjától kell alkalmazni, attól függően, hogy melyik a későbbi időpont 36. Ez
bizonytalanságot teremt azzal kapcsolatban, hogy mikor jelentkeznek majd e saját
forrás hatásai.

38 Megjegyezzük továbbá, hogy az ETS-irányelv (lásd: 05. bekezdés) és a CBAM

ágazati jogszabályai (lásd: 07. bekezdés) tekintetében előfordulhat, hogy a javasolt
módosításokat nem fogadják el 2023. január 1-ig, ami késleltetné az érintett saját
források alkalmazását, és súlyos hatással lenne a tagállami költségvetésekre, ha a
sajátforrás-határozat hatálybalépésekor visszamenőlegesen kerülnének kiszámításra a
nemzeti hozzájárulások.

35

Lásd: a 2/2021. sz. vélemény 2. ajánlása.

36

A javaslat 22. cikke.

21

A javaslat módosítására irányuló
javaslataink
39 Az I. mellékletben a javaslat egy konkrét pontjára vonatkozóan javaslunk kisebb
módosításokat és teszünk észrevételeket. Nem javasolunk módosítást ott, ahol az új
saját források rendelkezésre bocsátásának szabályai eltérnek a tradicionális saját
forrásokra, illetve a GNI-n, a héán és a nem újrafeldolgozott műanyag csomagolási
hulladékon alapuló meglévő saját forrásokra vonatkozó szabályozástól.
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Következtetések
Előrelépés az új saját források bevezetése terén

40 Örömmel fogadjuk a 2021–2027-es TPK keretében kötött intézményközi

megállapodásban foglalt, az új saját források bevezetésére vonatkozó ütemterv
részeként a Bizottság által elfogadott javaslatot, amely a meglévő MAR1 és MAR2
szerkezetét követi (lásd: 14. bekezdés), ezáltal megkönnyíti a saját források
rendelkezésre bocsátására vonatkozó szabályok jövőbeli összehangolását.

41 Tudomásul vesszük a Bizottság által az új bevételi források kialakítására

vonatkozóan javasolt új megközelítéseket és módszereket, különösen a CBAM-en és a
visszajuttatott nyereségen alapuló saját források kiszámítását illetően, amelyek az
előrejelzések helyett valós adatokat használnak, így szükségtelenné teszik a
kiegyensúlyozást (lásd: 24. bekezdés). Véleményünk szerint ezek előmozdítják a
kiszámíthatóságot, és csökkenthetik a saját források kezelésével járó adminisztratív
terheket.

Következetesebb szabályozásra van szükség a saját források
kezelése terén

42 Megjegyezzük, hogy a saját források kezelésére a javaslatban bevezetett

szabályok nem minden esetben állnak összhangban a 609/2014/EU, Euratom tanácsi
rendeletben (a tradicionális, GNI- és a héaalapú saját forrásokra vonatkozóan), az (EU,
Euratom) 2021/770 tanácsi rendeletben (a nem újrafeldolgozott műanyag csomagolási
hulladékon alapuló saját forrásra vonatkozóan) és az 1553/89/EGK, Euratom
rendeletben (a héaalapú saját forrásra vonatkozóan) meghatározott szabályokkal.

43 Tisztában vagyunk a javasolt új saját források sajátosságaival, de úgy véljük, hogy

nagyobb összhang érhető el a kiszámításukhoz figyelembe vett referenciaévek (lásd:
22–24. bekezdés), a kiegyensúlyozásukra és kiigazításukra vonatkozó eljárások (lásd:
28–31. bekezdés), a helyesbítési határidők (lásd: 32. bekezdés), a késedelmes
befizetésekre vonatkozó kamatok elengedésének határértéke (lásd: 33. bekezdés) és a
felülvizsgálati eljárások (lásd: 35–36. bekezdés) tekintetében. Javasoljuk, hogy a
Bizottság igyekezzen a lehető legjobban csökkenteni a szabályok közötti
különbségeket, legkésőbb a MAR1, MAR2 és MAR3 összevonásakor.

23

A saját források rendelkezésre bocsátásának szabályait
egyetlen jogi aktusban kell összefoglalni

44 Javaslatában a Bizottság arra az álláspontra helyezkedik, hogy a saját források

rendelkezésre bocsátására vonatkozó valamennyi rendelkezést össze kell majd vonni,
amikor új bevételi források kerülnek bevezetésre. Tudomásul vesszük ugyan ezt a
célkitűzést, de megjegyezzük, hogy egyelőre egyetlen javaslat sem irányozza elő e
rendelkezések összevonását. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a saját források
rendelkezésre bocsátására vonatkozó átfogó rendelkezéseket tartalmazó egységes
jogalkotási aktus egyszerűbbé és átláthatóbbá tenné a rendszert 37. Sürgetjük a
Bizottságot, hogy terjesszen elő olyan javaslatot, amely az összes szabályt egyetlen,
rendelkezésre bocsátásról szóló rendeletbe fogja össze.

Nincs elég információ a megfelelő értékeléshez

45 Észrevételeinket ugyan nyilvános információkra és a Bizottságtól gyűjtött egyéb

adatokra alapozzuk, a javaslat javarészt a Bizottság uniós ágazati jogszabályokra
irányuló javaslataira vagy az ilyen javaslatokat eredményező előkészítő munkára épül
(lásd: 17. bekezdés). Ezek alapvető fontosságú dokumentumok, amelyek lehetővé
teszik számunkra, hogy megalapozott véleményt adjunk ki az EUMSZ 322. cikkének (2)
bekezdésével összhangban.

46 Mivel ezek az új saját források az uniós finanszírozási rendszer fontos elemei,

örömmel fogadnánk, ha az Európai Parlament és a Tanács ismét konzultálna velünk,
amint minden részlet rendelkezésre áll az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó
mechanizmuson és a visszajuttatott nyereségen alapuló saját források működéséről.

37

Az 5/2018. sz. vélemény 12. bekezdése és a 2/2021. sz. vélemény 37. bekezdése.
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A véleményt 2022. július 5-i luxembourgi ülésén fogadta el a Tony Murphy
számvevőszéki tag elnökölte V. Kamara.
a Számvevőszék nevében

Klaus-Heiner Lehne
elnök
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Melléklet
Javasolt módosításaink és észrevételeink a javaslattal
kapcsolatban
A javaslat szövege

Javasolt módosítás

Megjegyzés

5. cikk (5) bekezdés
„Minden tagállam […]
július 31-ig […] küld a
Bizottságnak […]
15. cikknek megfelelően
kiszámított […]”

„Minden tagállam […]
július 31-ig […] küld a
Bizottságnak […]
159. cikknek megfelelően
kiszámított […]”

A javaslat szövege
helytelenül hivatkozik a
vonatkozó cikkre.

