
A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. március 7.)

az Észak-Svédország egyes területein található háztartások és szolgáltató társaságok által felhasznált
villamos energia tekintetében a kedvezményes adómérték alkalmazásának Svédország részére a

2003/96/EK irányelv 19. cikkének megfelelően történő engedélyezéséről

(2005/231/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az energiatermékek és a villamos energia közösségi
adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i
2003/96/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 19. cikke
(1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Svédország hatóságai 2004. augusztus 20-án kelt leve-
lükben az egyes észak-svédországi háztartások és szolgál-
tató társaságok által felhasznált villamos energia tekinte-
tében kedvezményes adómérték bevezetését lehetővé tevő
eltérésért folyamodtak a Bizottsághoz a 2003/96/EK
irányelv 19. cikke értelmében.

(2) 1981 júliusa óta Svédország kedvezményes energiaadó-
mértéket alkalmaz az Észak-Svédországban felhasznált
villamos energia tekintetében, ahol a fűtési költségek átla-
gosan 25%-kal magasabbak, mint az ország többi részén.

(3) Az észak-svédországi háztartások és szolgáltató társa-
ságok villamos energiára fordított költségeinek csökken-
tése ezen fogyasztókat a déli országrész fogyasztóival
megegyező bánásmódban részesíti. Az intézkedés tehát
regionális és kohéziós szakpolitikai célkitűzésekre irányul.

(4) Az észak-svédországi villamosenergia-fogyasztás tekinte-
tében a kedvezményes adómérték – 20 EUR/MWh –

sokkal magasabb marad, mint a 2003/96/EK irányelvben
rögzített közösségi minimummérték. Ezenkívül a kedvez-
ményes adómérték arányban áll az észak-svédországi
háztartások és szolgáltató társaságok által kifizetett fűtési
többletköltségekkel. Ebből következően ilyen adómérték

alkalmazásának biztosítania kell az adózás ösztönző
hatásának az energiahatékonyság növelése tekintetében
történő fenntartását.

(5) A Bizottság áttekintette a vonatkozó kedvezményt, és
megállapította, hogy az nem torzítja a versenyt, illetve
nem akadályozza a belső piac működését, valamint
nem összeegyeztethetetlen a Közösség környezetvédelmi,
energia- és közlekedési politikájával.

(6) Ez a megközelítés megegyezik a Bizottság álláspontjával
az állami támogatással kapcsolatos C 42/03-as számú
ügyben (2), amelyben a Bizottság nem emelt kifogást a
kedvezményes adómértékként nyújtott állami támogatás
ellen a 2005. december 31-én záruló időszakra.

(7) Helyénvaló tehát az észak-svédországi villamosenergia-
fogyasztás tekintetében kedvezményes adómérték alkal-
mazásának Svédország részére történő engedélyezése
2005. december 31-ig,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Engedélyezett Svédország részére, hogy a mellékletben felsorolt
települések háztartásai és szolgáltató társaságai által felhasznált
villamos energia tekintetében kedvezményes adómértéket alkal-
mazzon.

A kedvezmény mértékének arányban kell állnia az észak-svédor-
szági települések Svédország többi részéhez viszonyított fűtési
többletköltségeivel.

A kedvezményes adómértéknek meg kell felelnie a 2003/96/EK
irányelv követelményeinek, és különösen a 10. cikkben rögzített
minimummértéknek.
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(1) HL L 283., 2003.10.31., 51. o. A legutóbb a 2004/75/EK irányelvvel
(HL L 157., 2004.4.30., 100. o.) módosított irányelv. (2) HL C 189., 2003.8.9., 6. o.



2. cikk

Ez a határozat 2005. december 31-én hatályát veszti.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Svéd Királyság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 7-én.

a Tanács részéről
az elnök
J. KRECKÉ

MELLÉKLET

Régiók Települések

Norrbottens län valamennyi

Västerbottens län valamennyi

Jämtlands län valamennyi

Västernorrlands län Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik

Gävleborgs län Ljusdal

Dalarnas län Malung, Mora, Orsa, Älvdalen

Värmlands län Torsby

HUL 72/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.3.18.


