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TANÁCS

A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. július 11.)

a 2003/96/EK irányelv 19. cikkének megfelelően Svédország részére egyes háztartások és szolgáltató
társaságok által felhasznált villamos energia esetében kedvezményes adómérték alkalmazását

engedélyező 2005/231/EK határozat módosításáról

(2006/503/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) A 2005/231/EK tanácsi határozat (2) a 2003/96/EK
irányelv 19. cikkével összhangban Svédország számára
az egyes háztartások és szolgáltató társaságok által
felhasznált villamos energia vonatkozásában kedvezmé-
nyes adómérték alkalmazását engedélyezte. Az engedé-
lyezés 2005. december 31-ig szólt. 2005. december 9-
én kelt levelükben a svéd hatóságok az engedély 2011-ig
történő meghosszabbításával kapcsolatos kérelemmel
fordultak a Bizottsághoz.

(2) Az ország északi részén a fűtésre használt villamosáram-
fogyasztás magasabb, mint az ország más részén: a jelen-
legi különbség 25 %. Ezért 1981 júliusa óta Svédország
északi részén kedvezményes energiaadó-mértéket alkal-
maznak. A fenti időpont óta azonban a kedvezménynek

a rendes mértékhez viszonyított százalékos aránya csök-
kent.

(3) Az észak-svédországi háztartások és szolgáltató társa-
ságok villamos energiára fordított költségeinek csökken-
tésével a svéd állam e fogyasztók számára azonos felté-
teleket teremt, mint a déli országrész fogyasztói számára.
Az intézkedés tehát regionális és kohéziós szakpolitikai
célkitűzésekre irányul.

(4) Az észak-svédországi villamosenergia-fogyasztás tekinte-
tében a kedvezményes adómérték – amely jelenleg
22 EUR/MWh – sokkal magasabb marad, mint a
2003/96/EK irányelvben rögzített közösségi mini-
mumérték. Ezenkívül a kedvezményes adómértéknek
továbbra is arányban kell állnia az észak-svédországi
háztartások és szolgáltató társaságok által kifizetett fűtési
többletköltségekkel. Ezen adómértéknek biztosítania kell,
hogy az adózás energiahatékonyságot növelő ösztönző
hatása megmaradjon.

(5) A Bizottság áttekintette a rendszert, és megállapította,
hogy az nem torzítja a versenyt, illetve nem akadályozza
a belső piac működését, valamint nem összeegyeztethe-
tetlen a Közösség környezetvédelmi, energia- és közleke-
dési politikájával.

(6) Ezért az állami támogatásról szóló 593/2005. számú, „A
szolgáltatási ágazatban régiónként megkülönböztetett,
villamos energiára kivetett energiaadó meghosszabbítá-
sáról” Svédország-ügy sérelme nélkül helyénvaló a Svéd-
ország számára a villamos energiára kivetett kedvezmé-
nyes adómérték észak-svédországi felhasználásra való
alkalmazására megadott engedély 2011. december 31-ig
történő meghosszabbítása a 2003/96/EK irányelv 19.
cikke (2) bekezdésének feltételeivel összhangban.

HU2006.7.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 199/19

(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 L 72., 2005.3.18., 27. o.



(7) Biztosítani kell, hogy a 2005/231/EK határozat értel-
mében, hasonló okokból kifolyólag, de rövidebb időtar-
tamra kiadott engedély továbbra is érvényes legyen
anélkül, hogy az említett határozat hatályának lejárta és
e határozat hatálybalépése között időbeli szakadás
támadna.

(8) A 2005/231/EK határozatot ezért ennek megfelelően
módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/231/EK határozat 2. cikkében a „2005. december 31.”
dátum helyébe a „2011. december 31.” dátum lép.

2. cikk

Ezt a határozatot 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Svéd Királyság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 11-én.

a Tanács részéről
az elnök

E. HEINÄLUOMA

HUL 199/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.7.21.


