
Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei 259

51UE 0991 7991 nab-%sázotláV
kódaaigrenE 807,4 481,5 01

kódaisédekelzöK 392,1 462,1 2-

kódaisézeynnezS 361,0 642,0 15

ódaokösezssÖ 471,6 607,6 9

A különbözõ környezetvédelmi adókból származó
tagállami költségvetési bevételek 1990 és 1997 között
9%-kal nõttek. Arányuk az összes költségvetési bevéte-
leken belül az 1980-as 5,84%-ról 1997-re elérte a 6,71%-
ot. Ez kedvezõ tendenciát mutat, azonban összességé-
ben az Európai Unió 15 tagországának költségvetésében
az ökoadók még mindig viszonylag alacsony szerepet
töltenek be. Mint az 1. táblázatból is látható, az ener-
giaadókból származó bevétel 1997-re megközelítette az
összes költségvetési bevétel 5,2%-át, ami 10%-os növe-
kedés 1990-hez képest. A közlekedéshez kapcsolható
környezetvédelmi adók (ide tartozik pl. a gépjármûvek
adója, a súlyadó, azonban az üzemanyagok jövedéki adói
már energiaadóknak számítanak) súlya a ’90-es évek
során nem változott, míg a szennyezési (kibocsátási)
adók részesedése megduplázódott 1990 és 1997 között.

A környezetvédelmi adókból befolyó bevétel közel
75%-a az energia-, 20%-a a közlekedési (jármû) adók-
ból, ugyanakkor kevesebb, mint 5%-a az ún. szennyezé-
si adókból származik. Ez utóbbi kategóriába tartozik pél-
dául az emissziós adó, a hulladékadó, a termékdíjak, stb.
Mindazonáltal az ilyen típusú adók részaránya folyama-
tosan növekszik, és ezzel párhuzamosan egyre több új
típusú adónem bevezetésére is sor kerül (pl. mûtrágya,
rovarölõ szer, PVC, földvédelmi, légiközlekedési, turiz-
mus, stb. adók).

Az egyre többféle alapon kivetett ökoadó fajták tér-
nyerése azt tükrözi, hogy a „szennyezõ fizet” elv fokoza-
tosan kitágul a komplexebb „használó fizet” elvvé, ami-

Környezetvédelmi adók és díjak
az Európai Unióban

6. mel lék let

1. táblázat: Ökoadó fajták részesedése
az összes költségvetési bevételbõl %-ban

Forrás: Eurostat

I. Tendenciák
Az Európai Unió tagállamaiban a különbözõ környe-
zetvédelmi célú adók egyre növekvõ szerepet kapnak.
Az ökoadókból származó költségvetési bevételek ará-
nya, ha lassan is, de folyamatosan nõ, ami bizonyítja
ezen adók alkalmazásának eredményességét, hatékony-
ságát. Annak ellenére azonban, hogy az ökoadók al-
kalmazása tagállami szinten egyre inkább elterjed, uni-
ós szinten még alig történt elõrelépés. Az egységes,
uniós szintû környezetvédelmi adóharmonizáció fõ
akadálya, hogy a tagországok egyöntetû akarata szük-
ségeltetik egy ilyen lépés megtételéhez.

A ’90-es évek második felében az Európai Unióban
felgyorsult a környezetvédelmi adók bevezetésének fo-
lyamata, a tagállamok többségében most már beveze-
tésre kerültek olyan adók, amelyek a környezetre ártal-
mas termékeket, illetve tevékenységeket sújtják. Ezzel
párhuzamosan a tagállamok módosították adórendsze-
rüket olyan szempontok szerint, hogy a környezetvéde-
lem érdekei jobban érvényesülhessenek. 2001-re a 15
EU-tagállamból 9-ben bevezették a széndioxid-adót, ami
jelentõs változás az 1990-es egy tagországhoz (Finnor-
szág) képest.

A környezetvédelmi adók, vagy más néven ökoadók
alkalmazásának többszörös hozadéka van:
• ösztönzi a szennyezés-kibocsátás mérséklését és a ter-

mészeti erõforrások hatékonyabb felhasználását,
• a befolyó többletbevételek visszaforgathatók a mun-

kabért terhelõ adók és járulékok csökkentésére, ez-
által növeli a foglalkoztatást,

• elõsegíti a környezetvédelmi ipar fejlõdését.
Az ökoadókat a mûködési területük, statisztikai be-

sorolásuk alapján négy féle csoportba sorolhatjuk. Meg-
különböztetünk energiaadókat (pl. földgáz adója,
üzemanyagok jövedéki adója), közlekedési adókat (pl.
gépjármûadó), szennyezési (kibocsátási) adókat, és a
természeti erõforrásokat érintõ (az energián kívüli ter-
mészeti erõforrások, nyersanyagok, hulladék) adókat.
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kor is a felhasználó megfizeti az ökológiai szolgáltatások
ellenértékét, és így közvetve hozzájárul az erõforrás-fel-
használás csökkentéséhez, a környezethatékonyság ja-
vításához.

Mint az az 1. ábrán is látható, a környezetvédelmi
adókból származó bevételeknek az összes költségvetési
bevételhez viszonyított aránya nagy eltéréseket mutat az
egyes tagországokban. A ökoadók részesedése a legala-
csonyabb Ausztriában (mindössze 5,2%), míg a legmaga-
sabb Portugáliában (9,7%). A környezetvédelmi adókon
belül legnagyobb szerephez az energiaadók jutnak (ide
tartoznak az üzemanyagok jövedéki adói is), míg a
szennyezés-kibocsátáshoz köthetõ adók részesedése jelen-
leg szinte elhanyagolható. Ez utóbbi kategória alól kivé-
telt képez Hollandia, Dánia és Franciaország, ahol a
szennyezési adók részaránya viszonylag jelentõs.

Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy az energiaadók
nagyobb hányadát az üzemanyagokra kivetett jövedéki
adók teszik ki, amelyek leginkább fiskális, bevételnövelõ
célt szolgálnak, semmint környezetvédelmi célokat.

II. Az ökoadók
hatékonysága
Az EU-országokban az elsõ környezetvédelmi adókat a
’90-es évek legelején vezették be, így az azóta eltelt több
mint egy évtized elegendõnek bizonyult arra, hogy érté-
keljék a környezetvédelmi adók hatékonyságát. A ren-
delkezésre álló értékelések szerint az ökoadók többsége
igenis kedvezõ hatást gyakorol a környezet állapotára.

Az OECD 1999-es értékelése szerint a környezetvédel-
mi adók összességében hatékony eszköznek bizonyul-
tak a környezetvédelem tekintetében. Mindazonáltal
hozzáteszik, hogy az értékelést nagyban megnehezíti a
rendelkezésre álló adatok hiányossága.

A környezetvédelmi adók:
• elõsegítik a környezetvédelmi kívánalmak integrá-

lását a különbözõ ágazatokban,
• alkalmazásukkal javul az úgynevezett „külsõ környe-

zeti költségek” figyelembe vétele,
• a természeti erõforrások árának növelésén keresztül

ökológiai hatékonyságra ösztönöznek,
• szennyezés-csökkentésre serkentenek,
• támogatják az innovációt,
• a „kettõs hatás” elve alapján a befolyó többletbe-

vételek visszaforgathatók a munkát terhelõ elvo-
nások csökkentésére, ezáltal csökkenhet a munka-
nélküliség,

• hosszabb távon mérséklik az inflációt,
• az élenjáró országok esetében javítják a nemzetközi

versenyképességet,
• alkalmazásuk révén kitágul a gazdaságpolitika esz-

köztára.

A környezetvédelmi adók hatásáról az Ecotec foly-
tatott kiterjedt kutatást, amelynek fõbb megállapításai
a következõk:
• Az ökoadók környezetvédelmi hatása pozitív, azon-

ban a legtöbb esetben nem elégséges a fennálló prob-
lémák megoldására.

• Azokban az esetekben, amikor az ökoadók mérté-
két emelték, javult környezeti hatékonyságuk.

• A társadalom és a gazdaság tevékenységében bekö-
vetkezõ kedvezõ változások nem minden esetben
tükrözõdnek vissza a környezet állapotában bekövet-
kezõ változásokban.

• Az esettanulmányok azt bizonyítják, hogy még egé-
szen kis árváltozások is kedvezõ irányban befolyá-
solják a viselkedést. Ez azt jelenti, hogy a kedvezõ
környezeti hatások valószínûleg nagyobbak, mint ami
az egyszerû árjelzésekbõl következtethetõ, ugyanis az
ökoadók javítják a környezettudatosságot, morális
ösztönzést valósítanak meg.
Az ökoadók környezetvédelmi hatékonyságára szem-

léletes példa a több országban – köztük Magyarorszá-
gon is – alkalmazott, az ólmozott benzint terhelõ maga-
sabb adóráta, aminek következtében az ólmozatlan ben-
zin olcsóbbá vált, és fokozatosan kiszorította az ólmo-
zottat. A közlekedésben használt ólom térvesztésével
párhuzamosan a levegõ ólomtartalma fokozatosan csök-
kent, a levegõ minõsége javult. Hasonlóak a tapasztala-
tok az üzemanyagok kéntartalmára vonatkozóan. Több
EU-tagországban (pl. Svédország, Egyesült Királyság) az
üzemanyagok adója annak kéntartalmától függ. Ennek

2. táblázat: Az ökoadó fajtákból származó bevételek
az összes költségvetési bevétel százalékában

Forrás: Eurostat
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megfelelõen a magasabb kéntartalmú üzemanyagok drá-
gábbak, egyre kisebb irántuk a kereslet, így a levegõbe
jutó kén fokozatosan csökken.

Az energiatermékek árrugalmassága rövid távon nem
nagy, azonban hosszú távon már annál inkább. Az ener-
giaadók alkalmazásával számítani lehet arra, hogy
hosszabb távon a magasabb árú energiatermékek keres-
lete csökken, átstrukturálódás következik be a kevésbé
adóztatott termékek fogyasztása felé. Az energiaadók
az árnövelõ hatásukon keresztül elõsegítik az energia-
hatékonyságot, energiatakarékosságra ösztönöznek.
Mivel a legtöbb országban a megújuló energiaforrások
mentességet élveznek a környezetvédelmi célú energia-
adók hatálya alól, így az energiaadók elõsegítik a meg-
újuló energiaforrások elterjedését.

Dániában a bevezetett energiaadók és szén-dioxid
adók valószínûleg nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy
1986 óta az energiafelhasználás stagnál, és a szennyezés-
kibocsátás csökkenõ tendenciát mutat, míg ugyanezen
idõszak alatt a GDP több mint 50%-kal nõtt. A Svédor-
szágban bevezetett kénadó hatására az összes kénkibo-
csátás 1989 és 1995 között 30%-kal csökkent. Hollandi-
ában a „szabályozó energiaadó” hatására a vállalati ener-
giatakarékossági beruházások kifizetõdõbbek lettek, csök-
kent a megtérülési idejük és kitágult a rentábilis energia-
hatékonysági beruházások köre. (EEA 2000)

Összességében elmondhatjuk tehát, hogy az ökoadók
alkalmazására egyre több utólagos (ex-post) értékelés
áll rendelkezésre, amik többségükben alátámasztják al-
kalmazásának környezetvédelmi hatásosságát.

A négy legnagyobb EU-tagállamban az elmúlt évek-
ben meghatározó változások történtek a környezetvé-
delmi adók szerepe tekintetében. Míg korábban az északi
tagállamok elõbbre jártak az ökoadók alkalmazásának
tekintetében, addig mostanra ez elmosódni látszik. Az
EU lakosságának majdnem 70%-át kitevõ Egyesült Ki-
rályság, Franciaország, Németország és Olaszország sor-
ban bevezetett egy szén-dioxid-kibocsátást sújtó környe-
zetvédelmi adót. Ezzel a lépéssel a 15 EU-tagállam több-
ségében már bevezetésre került valamilyen CO2-adó. A
négy legnagyobb tagállamban bekövetkezett nagy hatá-
sú változás egyrészt magyarázható azzal, hogy a politi-
kai változások következtében három országban (Fran-
ciaország, Németország és Olaszország) a környezetvé-
delmi miniszterek a zöld pártokból kerültek ki, másrészt
azonban a változásokat egyre inkább az is befolyásolta,
hogy a döntéshozók felismerték, hogy a környezetvé-
delmi politikai célok eléréséhez hatékony és hatásos esz-
közök alkalmazása szükséges.

Mind a négy tagországban környezetvédelmi adóre-
formot kezdtek meg, ami magában foglalta a környezet-
védelmi adók nagyobb fokú alkalmazását, valamint a
befolyó többletbevételek visszaforgatását a munkát ter-
helõ adók és járulékok csökkentésére.

A környezetvédelmi adók bevezetése elleni egyik leg-
elterjedtebb ellenérv azoknak a nemzetközi versenyké-
pességet rontó hatása. Az érv szerint azon országok ener-
gia-intenzív iparágai, amelyekben az energiatermékeket
terhelõ környezetvédelmi adót már bevezették, verseny-
hátrányba kerülnek azon országok energia-intenzív ipar-
ágaival szemben, ahol ilyen adó nem drágítja meg a ter-
melést. A négy legnagyobb EU-tagállamban bevezetett
CO2-adó azonban azt eredményezi, hogy ezen adó al-
kalmazása már általánosnak számít az EU-ban, így a
nemzetközi versenyképességet torzító hatás egyre ke-
vésbé releváns. Ehhez járul még, hogy az ökoadók ener-
giahatékonyságra ösztönöznek, így a csökkenõ energia-
intenzitás végsõ soron javítja a nemzetközi versenyké-
pességet.

III. Energiaadók
és a Monti-tervezet
Az energiaadók közelítése alapvetõ célként jelenik meg
az Európai Unióban. Versenyjogi és környezetvédelmi
szempontokból egyaránt a nemzeti költségvetések kö-
zelítése, „harmonizációja” nagyon fontos lépés az egy-
séges európai piac kialakítása felé.

Az Európai Bizottság már egy évtizede próbálja meg-
reformálni az energiaszektort. A reform elsõdleges célja
az lenne, hogy az egyes tagországok között jelenleg fenn-
álló alapvetõ különbségek csökkenjenek az energiater-
mékeket terhelõ adó terén. A fiskális szempontok azon-
ban nem az egyedüli célt jelentik. A reform révén lehe-
tõség adódna az energiatermékeket terhelõ adók kör-
nyezetvédelmi szempontú módosítására is. A környe-
zetvédelmi adóreform egyre elõkelõbb helyet foglal el a
kormányok és az Európai Bizottság szemében. A Bizott-
ság elismeri az energiaadók gazdasági hatékonyságát, és
ennek megfelelõen szorgalmazza olyan adók alkalmazá-
sát, amelyek az energia termelése és felhasználása te-
kintetében környezetvédelmi szempontból pozitív ösz-
tönzõként tudnak mûködni. Mindazonáltal az egységes
európai ökoadók  kötelezõ  érvényû bevezetése több
szempontból is nehéz feladatnak bizonyult. Az Amsz-
terdami-Szerzõdés kimondja, hogy egy egységes euró-
pai adó bevezetését minden egyes tagországnak egyön-
tetûen támogatnia kell.

A számtalan indítvány közül érdemes részletesebben
is megvizsgálni az 1997-es úgynevezett Monti-irányel-
vet. Mario Monti EU versenyjogi fõbiztosként terjesz-
tette be javaslatát, amely az ásványolajokat terhelõ jö-
vedéki adók bizonyos mértékû közelítését célozta meg.
A javaslatnak az energiaadók közelítése mellett a kö-
vetkezõk voltak a céljai:
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• környezetvédelem (szén-dioxid-kibocsátás csökken-
tése),

• a közlekedési módok közötti váltás ösztönzése,
• munkahelyteremtés (az energiaadókból befolyó

többletbevételeket a munka terhek csökkentésére
fordítani),

• fiskális „harmonizáció”.
A fenti céloknak megfelelõen a javaslat kötelezõen

alkalmazandó, minimális adórátákat állított fel a külön-
bözõ energiatermékekre aszerint, hogy azok fûtési vagy
közlekedési célú felhasználásúak. A minden tagország-
ra kötelezõ érvényû adórátáknak jelentõs hatása lenne
azokban az országokban, ahol a jövedéki adó nem éri el
a Monti-irányelv szerinti mértéket.

A Monti-irányelv szerinti energiaadókat a 3–5.  táb-
lázatban mutatjuk be.

Mint az a táblázatokból is látható, a javaslat három
lépcsõben kívánta bevezetni az egységes energiaadót.
Az elsõ lépésben 1998. január 1-tõl 8 fõ energiatermék-
re vetettek volna ki az energiatartalom alapján megha-
tározott mértékû adót. A kezdeti alacsony adórátákat
kétévente emelték volna, így 2002. január 1-jén lépett
volna hatályba a javasolt teljes adómérték.

Az energiatermelés tekintetében a javaslat elõírta a
tagállamok számára az inputot terhelõ szénadó tagálla-
mi szintû bevezetését.

S. Dorigoni és F. Gulli kutatása alapján a beveze-
tendõ egységes európai energiaadó hatását tekintve a

3. táblázat: Az EU megengedett legalacsonyabb adói egyes kereskedelmi és ipari célokra használt tüzelõanyagokra
(tervezet)

Forrás: Európai Bizottság

sézevengeM
tnizsmuminiM

néj-1ráunaj.8991
tnizsmuminiM
néj-1ráunaj.0002

tnizsmuminiM
néj-1ráunaj.2002

jalozáG
)l0001/órue(

23 73 14

nizoreK
)l0001/órue(

03 53 93

zág-BP
)gk0001/órue(

14 84 35

zágdlöF
)JG/órue(

3,0 6,0 1,1

4. táblázat: Az EU megengedett legalacsonyabb adói a fûtésre és a villamos energiára
(tervezet)

sézevengeM
tnizsmuminiM

néj-1ráunaj.8991
tnizsmuminiM
néj-1ráunaj.0002

tnizsmuminiM
néj-1ráunaj.2002

jaloõlezütisátratzáH
)l0001/órue(

12 32 62

jaloõlezützéheN
47000172edocNC

)gk0001/órue(
81 32 82

jaloõlezützéhenbéygE
0172edocNC

)gk0001/órue(
22 82 43

muelórteP
)l0001/órue(

7 61 52

)GPL(zág-BP
)gk0001/órue(

01 22 43

zágdlöF
)JG/órue(

2,0 54,0 7,0

kogaynaõlezütdrálizS
)JG/órue(

2,0 54,0 7,0

marásomalliV
)hWM/órue(

1 2 3

Forrás: Európai Bizottság
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5. táblázat: Az EU megengedett legalacsonyabb adói szilárd energetikai termékre
(tervezet, euró/tonna)

Forrás: Európai Bizottság

sézevengeM
tnizsmuminiM

néj-1ráunaj.8991
tnizsmuminiM
néj-1ráunaj.0002

tnizsmuminiM
néj-1ráunaj.2002

alapjalO 3,6 2,41 22

nézsõK 5 52,11 5,71

ticartnaûkétréõtûfbbaynoscalA 8,3 55,8 3,31

nézssenemutiB 5,2 7,5 8,8

zskoK 2,5 7,11 2,81

tingilinízslüK 5,1 4,3 2,5

ttekirb-tingiL 4 9 41

tingilûsélevûmyléM 4,3 6,7 21

gezõT 2 5.4 7

tagországok két csoportját lehet megkülönböztetni. Az
elsõ csoportba tartoznak azon országok, ahol az ener-
giaadók alkalmazása nem jelentõs (Belgium, Írország,
Luxemburg, Spanyolország, Németország, Franciaor-
szág), míg a másik csoportba azon országok tartoznak,
ahol az energiaadók alkalmazása már szignifikáns (Olasz-
ország, Finnország, Svédország, Ausztria, Dánia, Hol-
landia). (S. Dorigoni és F. Gulli, 2002). A kutatás sze-
rint az EU-országokban az elektromos áram, a földgáz
és a szén tekintetében szükségeltetik a legnagyobb adó-
kiigazítás.

Dánia az egyetlen ország, ahol a környezetvédelmi
adóreform eredményeként az érvényben levõ adóráták
meghaladják a Monti-irányelvben javasolt mértéket, míg
Luxemburgban az összes energiatermék tekintetében je-
lentõs adóemelést kellene végrehajtani.

A Monti-irányelv elfogadását sokáig az Egyesült Ki-
rályság és Spanyolország akadályozta arra való hivatko-
zással, hogy elõször az energiapiacot kell liberalizálni, és
csak azután lehet az egységes energiaadót bevezetni.

A 2002. márciusi Barcelonai Európa-csúcson a
Monti-irányelv ismét napirendre került, amikor is a
miniszterelnökök megállapodtak abban, hogy ez év
végére kidolgoznak és elfogadnak egy egységes euró-
pai energiaadó-rendszert. A megállapodás értelmében
az ECOFIN-nak (Európai Gazdasági és Pénzügyminisz-
terek Tanácsa) 2002 decemberére egységes álláspont-
ra kellett jutni az energiaadó irányelvvel kapcsolatban,
figyelembe véve az energiaszektor liberalizálását is. A
Barcelonai EU-csúcson elhangzottak fontos mérföld-
követ jelenthetnek az egységes európai energiaadó be-
vezetése tekintetében.

Az Európai Unióban legszélesebb körben alkalmazott
energiaadó az energiatermékeket sújtó széndioxid-adó
(CO2-adó). Azonban annak ellenére, hogy ezek az adók
gyakran korábban nem adóztatott fosszilis energiatermé-
keket terhelnek, rátájuk általában csak bizonyos mérték-

ben veszi figyelembe a kérdéses energiatermék széntar-
talmát, így nem tekinthetjük õket igazi CO2-adóknak.
Különbözõ politikai megfontolásokból, versenysemleges-
ségi, illetve szociális okokra hivatkozva, a kormányzat sok
esetben mentességet vagy kedvezményt nyújt az adó alól.
Erre eklatáns példa az energiatermelõ szektornak nyúj-
tott általános mentesség. Összességében tehát elmond-
hatjuk, hogy az úgynevezett szén-dioxid-adók nagysága
legtöbbször nem változik az adóalapul szolgáló energia-
termék széntartalmának függvényében. Ebbõl követke-
zõen a CO2-adók az esetek többségében hatásukban gya-
korlatilag megfelelnek a szóban forgó energiaterméket ter-
helõ fiskális adónak. Az igazi széndioxid-adókat tehát az
energiatermék széntartalma alapján különbözõ adókulcs-
okkal kell alkalmazni.

IV. Irányelv az egységes
energiaadókról
Az Európai Unió Gazdasági- és Pénzügyminiszterek Ta-
nácsa (ECOFIN) 2003. március 20-án végre pontot tett
a hat éve húzódó egységes európai energiaadó beveze-
tésének folyamatára. Az energiaadót jövõ év januárjá-
tól tervezik bevezetni.

A most elfogadott irányelv minimális adómértéke-
ket állít fel a különbözõ energiatermékekre aszerint, hogy
azok fûtési vagy közlekedési célú felhasználásúak, ugyan-
akkor a termelési célra felhasználtakra nem vonatkozik
(pl. vaskohók energiafelhasználása). A most elfogadott
irányelv olyan sok kivételt, visszatérítést és átmeneti
idõszakot tartalmaz, hogy az egyes energiatermékek árára
gyakorlatilag nem lesz jelentõs hatással. Mindazonáltal
fontos megjegyezni, hogy az ECOFIN-nak ezzel a lépé-
sével megvalósult egy újabb ökoadó, azaz az energiaadó
széles körû bevezetése. A jövõ évtõl kezdõdõen minden
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EU-tagországban – így Magyarországon is – az egyes
energiatermékeket ennek megfelelõ adó fogja terhelni.
A kötelezõ minimális adómértékeket a 6–8. táblázat-
ban ismertetjük.

Az eddig érvényben levõ EU-szabályozás alapján idá-
ig csak az ásványolaj-termékekre volt minimális adómér-
ték meghatározva, és azokat sem emelték 1992 óta. A
2004. január elsejétõl hatályba lépõ irányelv kiterjeszti az
alkalmazandó minimális adómértékeket egyéb energia-
termékekre is (szén, földgáz, villamos áram), és az eddig
érvényes mértékeket megemeli. Az elfogadott minimális
adóráták csupán nagyon kevés országban haladják meg a

igelneleJ
lõtéj-1ráunaj.4002

)úlécitelzü(
lõtéj-1ráunaj.4002

)úlécitelzümen(

)l0001/órue(jalozáG 81 12 12

)gk0001/órue(jaloõlezützéheN 31 51 51

)l0001/órue(nizoreK 0 0 0

)gk0001/órue(GPL 0 0 0

)eluojagig/órue(zágdlöF scnin 51,0 3,0

)eluojagig/órue(zskoksénézS scnin 51,0 3,0

)hWM/órue(marásomalliV scnin 5,0 0,1

6. táblázat: Az üzemanyagok minimális adómértéke

gelneleJ
ráunaj.4002

lõtéj-1
ráunaj.0102

lõtéj-1
nizneB

)l0001/órue(
733 124 124

naltazomlÓ
nizneb

)l0001/órue(
782 953 953

jalozáG
)l0001/órue(

542 203 033

nizoreK
)l0001/órue(

542 203 033

GPL
)gk0001/órue(

001 521 521

zágdlöF
001

órue gk0001/
6,2

eluojagig/órue
6,2

eluojagig/órue

7. táblázat: Kereskedelmi és ipari célokra használt
tüzelôanyagok minimális adómértéke

igelneleJ lõtéj-1ráunaj.4002
jalozáG

)l0001/órue(
81 12

nizoreK
)l0001/órue(

81 12

GPL
)gk0001/órue(

63 14

zágdlöF )gk0001/órue(63 )eluojagig/órue(3,0

8. táblázat: Fûtési célú energiafelhasználás
és villamos áram minimális adómértéke

már jelenleg is alkalmazott mértékeket, így tényleges adó-
emelésekre csak bizonyos energiatermékek esetében kell
számítani (például Máltán a benzin jövedéki adóját, Lu-
xemburgban a villamos áram, Magyarországon pedig a
szén adóját kell megemelni, illetve bevezetni).

Az Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB) – a Leve-
gõ Munkacsoport aktív közremûködésével – több éve dol-
gozott Brüsszelben az egységes energiaadó bevezetése ér-
dekében. Az elfogadott irányelvet azonban súlyos vissza-
lépésnek minõsítette. Véleményük szerint az egyezmény
gyakorlatilag nem tesz mást, mint az inflációval kiigazítja
az ásványolajtermékek adómértékét, és nagyon alacsony
új adókat vezet be egyes termékekre. Ezenkívül 2012-ig
nem is tervezi a felülvizsgálatukat, azaz az elkövetkezen-
dõ tíz évben elõrelépés nem is várható. Az új adómérté-
keknek alig lesz hatásuk a fogyasztói árakra, az is csak
néhány EU-tagországban (fõleg Görögország és Portugá-
lia), és egyes tagjelölt országokban. Sõt, ezen országok
számára tekintélyes átmeneti idõszakot biztosítanak.

Néhány példa a mentességekre, visszatérítésekre és
átmeneti idõszakokra:

• A légi és vízi közlekedés teljes mentességet él-
vez.

• A megújuló erõforrások, a bio-üzemanyagok, a
vasúti szállítás mentességét az egyes tagállamok hatás-
körébe utalták.

• Ugyancsak tagállami hatáskör a gázolaj adójá-
nak megkülönböztetése az üzleti és magánfelhasználás te-
kintetében, bár mindkét esetben el kell érni a minimum
szintet.

• Néhány adómérték a késõbbiek folyamán csök-
kenhet, amennyiben elfogadják az egységes úthasznála-
ti díjrendszert.

• Az üzleti célú felhasználás adómértéke akár fe-
leakkora is lehet, mint a nem üzleti célúé.

• Az energiaintenzív iparágak akár teljes vissza-
térítést élvezhetnek, amennyiben energiahatékonysági
beruházást valósítanak meg.

• Megengedett különbözõ adómértékek alkalma-
zása környezetvédelmi szempontok alapján, azonban itt
is el kell érni a minimális mértéket.
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• A tagállamok 2006 végéig folytathatják néhány
adómentesség alkalmazását, amikor is a tanács felülvizs-
gálja azokat.

• Portugália, Franciaország, Görögország, Olasz-
ország, Spanyolország, Ausztria és Belgium több eset-
ben akár 2012-ig szóló átmeneti mentességet kapott (leg-
inkább az üzleti célú gázolaj adójának alkalmazása alól),
míg Görögországnak csak 2010-re kell elérnie a benzin-
re vonatkozó minimális adómértéket.

John Hontelez, az EEB fõtitkára szerint az elfoga-
dott direktíva azt mutatja, hogy a pénzügyminiszterek
visszautasították azt a lehetõséget, hogy az energiaadók
környezetvédelmi szempontú alkalmazásával elõmozdít-
sák a fenntartható fejlõdést.

Összességében elmondhatjuk, hogy a most elfogadott di-
rektívának a legnagyobb jelentõsége egyes csatlakozó orszá-
gokban lesz, ahol a minimális rátáknak köszönhetõen meg
kell emelni egyes termékek jövedéki adójának jelenleg ala-
csony szintjét.
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