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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás 

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 

új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. 

 

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 

jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 

vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 

a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak. 

 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában 

 

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 

jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 

szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 

szedésével jelzik.  

Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 

bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

a 2006/112/EK irányelvnek a könyvekre, újságokra és folyóiratokra alkalmazott 

hozzáadottértékadó-mérték tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre 

irányuló javaslatról 

(COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS)) 

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Tanácshoz intézett bizottsági javaslatra (COM(2016)0758), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek 

megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0529/2016), 

– tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére, 

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Kulturális és Oktatási 

Bizottság véleményére (A8-0189/2017), 

(1) jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában; 

(2) felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően; 

(3) felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által 

jóváhagyott szövegtől el kíván térni; 

(4) felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha módosítani kívánja a 

Bizottság javaslatát; 

(5) utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

Módosítás   1 

Irányelvre irányuló javaslat 

-1 preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) A várt héabevétel és a ténylegesen 

beszedett héa közötti különbség (az 

úgynevezett „héabevétel-kiesés”) az 

Unióban 2013-ban körülbelül 170 

milliárd eurót tett ki, a határokon átnyúló 

csalás pedig az Unión belül 

megközelítőleg 50 milliárd eurónyi 
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héabevétel-kiesést okoz, ami azt jelenti, 

hogy a hozzáadottérték-adó fontos 

kérdésével uniós szinten kell foglalkozni. 

 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 2006/112/EK tanácsi irányelv1  

előírja, hogy a tagállamok a fizikai 

adathordozótól függetlenül alkalmazhatnak 

a kiadványokra vonatkozóan csökkentett 

mértékű hozzáadottérték-adót (héát). Az 

elektronikus kiadványokra azonban nem 

alkalmazható csökkentett mértékű héa, e 

kiadványokat az általános mértékű héa 

szerint kell adóztatni. 

(1) A 2006/112/EK tanácsi irányelv1  

előírja, hogy a tagállamok a fizikai 

adathordozótól függetlenül alkalmazhatnak 

a kiadványokra vonatkozóan csökkentett 

mértékű hozzáadottérték-adót (héát). Az 

elektronikus kiadványokra azonban nem 

alkalmazható csökkentett mértékű héa, e 

kiadványokat az általános mértékű héa 

szerint kell adóztatni, ami az elektronikus 

formátumban értékesített kiadványok 

számára hátrányt jelent, és visszafogja e 

piac fejlődését. Ez a komparatív hátrány 

lassíthatja az Unió digitális gazdaságának 

fejlődését. 

____________ _____________ 

 A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. 

november 28.) a közös hozzáadottértékadó-

rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.). 

 A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. 

november 28.) a közös hozzáadottértékadó-

rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.). 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az Európai Parlament a héa 

jövőjéről szóló 2011. október 13-i 

állásfoglalásában1a emlékeztetett arra, 

hogy a héa legfontosabb jellemzőinek 

egyike a semlegesség elve, és ennélfogva 

érvelése szerint „a formátumától 

függetlenül minden könyvet, újságot és 

magazint pontosan ugyanúgy kell 
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kezelni”. 

 _________________ 

 1a P7_TA(2011)0436. 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság digitális egységes piaci 

stratégiájával1 összhangban, valamint hogy 

lépést tarthassanak a digitális gazdaság 

terén megmutatkozó technológiai 

fejlődéssel, lehetővé kell tenni a 

tagállamok számára, hogy az elektronikus 

kiadványok esetében alkalmazott 

héakulcsot a bármilyen fizikai 

adathordozón megjelenő kiadványokra 

alkalmazott, alacsonyabb mértékű héához 

igazítsák.  

(2) A Bizottság digitális egységes piaci 

stratégiájával, valamint azon törekvésével 

összhangban, hogy világszinten biztosítsa 

Európa versenyképességét és vezető 

szerepét a digitális gazdaság terén, 

lehetővé kell tenni a tagállamok számára, 

hogy az elektronikus kiadványok esetében 

alkalmazott héakulcsot a bármilyen fizikai 

adathordozón megjelenő kiadványokra 

alkalmazott, alacsonyabb mértékű héához 

igazítsák, és ezáltal ösztönözzék az 

innovációt, az alkotókedvet, a beruházást 

és az új tartalmak előállítását, továbbá 

elősegítsék a digitális tanulást, a 

tudástranszfert és a kultúrához való 

hozzáférést és a kultúra előmozdítását a 

digitális környezetben. 

____________ _____________ 

 COM(2015) 0192  COM(2015) 0192 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok azon lehetőségének, 

hogy a nyomtatott és elektronikus 

formátumú kiadványokra kedvezményes, 

rendkívül kedvezményes vagy nulla 

százalékos kulcsot alkalmazzanak, 

biztosítania kell a gazdasági előnyök 

eljuttatását a fogyasztókhoz, azaz 

népszerűsítse az olvasást, illetve a 
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kiadókhoz, ami az új tartalmakba való 

beruházást, illetve újságok és magazinok 

esetében a hirdetéstől való függés 

mérséklését ösztönzi. 

 

Módosítás   6 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A héára vonatkozó cselekvési 

tervben9  a Bizottság közölte, hogy az 

elektronikus kiadványokra vonatkozóan is 

lehetővé kell tenni, hogy ugyanaz a 

kedvezményes héamérték vonatkozzon 

rájuk, mint a bármilyen fizikai 

adathordozón megjelenő kiadványokra. E 

cél elérése érdekében minden tagállam 

számára lehetővé kell tenni, hogy vagy 

csökkentett mértékű héát alkalmazzanak a 

könyvek, újságok és folyóiratok 

értékesítésére, vagy pedig alacsonyabb 

kedvezményes héamértéket annak 

lehetőségével együtt, hogy az előzetesen 

felszámított héa levonásának jogával járó 

mentességeket biztosíthassanak. 

(3) A héára vonatkozó cselekvési 

tervben9  a Bizottság közölte, hogy az 

elektronikus kiadványokra vonatkozóan is 

lehetővé kell tenni, hogy ugyanaz a 

kedvezményes héamérték vonatkozzon 

rájuk, mint a bármilyen fizikai 

adathordozón megjelenő kiadványokra. E 

cél elérése érdekében minden tagállam 

számára lehetővé kell tenni, hogy vagy 

csökkentett mértékű héát alkalmazzanak a 

könyvek, újságok és folyóiratok 

értékesítésére, vagy pedig alacsonyabb 

kedvezményes héamértéket annak 

lehetőségével együtt, hogy az előzetesen 

felszámított héa levonásának jogával járó 

mentességeket biztosíthassanak. Ez a 

javaslat összhangban áll azzal a 

célkitűzéssel, amely szerint a 

tagállamoknak nagyobb szabadságot kell 

biztosítani arra, hogy saját héakulcsukat 

egy, a végleges rendeltetési hely elvén 

alapuló héarendszeren belül határozzák 

meg. 

_________________ _________________ 

9 COM(2016)148 9 COM(2016)0148 

 

Módosítás   7 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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 (3a) A héára vonatkozó cselekvési 

tervvel összhangban az irányelv célja, 

hogy a tagállamokban egyszerűbb, 

csalásbiztosabb és vállalkozásbarátabb 

héarendszerek alakuljanak ki, valamint 

hogy lépést lehessen tartani a mai digitális 

és mobil gazdasággal. 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A kedvezményes héakulcs 

audiovizuális tartalomra történő széles 

körű alkalmazásának elkerülése érdekében 

lehetővé kell tenni a tagállamok számára, 

hogy kedvezményes héamértéket 

alkalmazhassanak a könyvekre, újságokra 

és folyóiratokra, de csak akkor, ha ezek a 

kiadványok – mind a bármilyen fizikai 

adathordozón megjelenő, mind pedig az 

elektronikus kiadványok – nem állnak 

teljes egészében vagy nagyrészt zenei vagy 

videotartalomból. 

(5) A kedvezményes héakulcs 

audiovizuális tartalomra történő széles 

körű alkalmazásának elkerülése érdekében 

lehetővé kell tenni a tagállamok számára, 

hogy kedvezményes héamértéket 

alkalmazhassanak a könyvekre, újságokra 

és folyóiratokra, de csak akkor, ha ezek a 

kiadványok – mind a bármilyen fizikai 

adathordozón megjelenő, mind pedig az 

elektronikus kiadványok – nem állnak 

teljes egészében vagy nagyrészt zenei vagy 

videotartalomból. Figyelembe véve a 

könyvekhez, újságokhoz és folyóiratokhoz 

való hozzáférés megkönnyítésének 

jelentőségét a … európai parlamenti és 

tanácsi irányelv1a értelmében a vakok, 

látássérültek és nyomtatott szöveget 

használni képtelen személyek 

szempontjából, úgy kell tekinteni, hogy az 

adaptált e-könyvek, hangoskönyvek, 

újságok és folyóiratok nagyrészt vagy 

teljes egészében nem zenei vagy 

videotartalomból állnak. A kedvezményes 

héakulcsok ezért e formátumokra is 

alkalmazhatók. 

 __________________ 

 1a… európai parlamenti és tanácsi 

irányelv a szerzői jog és a szomszédos 

jogok védelme alá tartozó műveknek és 

más tartalmaknak a vakok, látássérültek 

és nyomtatott szöveget használni képtelen 

személyek érdekét szolgáló egyes 
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megengedett felhasználási módjairól, 

valamint az információs társadalomban a 

szerzői és szomszédos jogok egyes 

vonatkozásainak összehangolásáról szóló 

2001/29/EK irányelv módosításáról 

(COM(2016)0596, 2016/0278 (COD)) (HL 

..., … o.). 

 

Módosítás   9 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5 a) Az elektronikus könyvekre, 

újságokra és folyóiratokra vonatkozó 

kedvezményes vagy rendkívül 

kedvezményes héakulcs alkalmazása 

tekintetében a tagállamoknak biztosított 

szabadság lehetőséget nyújthatna arra, 

hogy növekedjen a kiadók haszonkulcsa, 

valamint új tartalmakba lehessen 

beruházni, szemben a jelenlegi modellel, 

amely erőteljesen a hirdetésekre 

támaszkodik. Ezenkívül uniós szinten el 

kell kezdeni az elektronikus tartalmak 

finanszírozási modelljeinek átgondolását. 

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (6a) A jelenlegi javaslattal 

összefüggésben a tagállamok számára 

biztosított rugalmasság semmilyen módon 

nem befolyásolja a bevezetendő végleges 

héarendszert, amelynek keretében a 

rugalmasság bármely növelését az 

egységes piac működésére gyakorolt 

hatással, a héacsalás terjedelmével, az 

üzleti költségek növekedésével és a 

tisztességtelen verseny kockázatával 
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együttesen kell mérlegelni. 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (6b) Noha ez az irányelv lehetővé teszi 

a tagállamok számára, hogy orvosolják az 

eltérő bánásmóddal járó helyzetet, nem 

teszi szükségtelenné a csökkentett 

héakulcsok összehangoltabb, 

hatékonyabb, egyszerűbb és kevesebb 

kivételt alkalmazó rendszerének 

bevezetését. 

 

Módosítás   12 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

2006/112/EK irányelv 

III melléklet – 6 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) könyvek, újságok és folyóiratok 

értékesítése, beleértve a könyvtári 

kölcsönzést is, kivéve a nagyrészt vagy 

teljes egészében reklámcélú kiadványokat, 

valamint a nagyrészt vagy teljes egészében 

zenei vagy videotartalomból álló 

kiadványokat, 

(6) könyvek, újságok és folyóiratok 

értékesítése, beleértve a könyvtári 

kölcsönzést is, kivéve a nagyrészt vagy 

teljes egészében reklámcélú kiadványokat, 

valamint a nagyrészt vagy teljes egészében 

zenei vagy videotartalomból álló 

kiadványokat, ideértve a brosúrákat, 

szórólapokat és hasonló nyomtatott 

anyagokat, gyermekeknek szóló képes-, 

rajzoló- vagy kifestőkönyveket, a 

nyomtatott vagy kéziratos kottákat, 

térképeket, valamint vízrajzi vagy hasonló 

ábrákat. 

Indokolás 

A jelenlegi irányelvben a fent említett kategóriákat a III. melléklet (6) pontja tartalmazza. A 

Bizottság által javasolt szövegben ezek a kategóriák azonban már nem is szerepelnek. Ezért 

annak érdekében, hogy el lehessen kerülni a tagállamok általi különböző értelmezéseket, a 

Bizottságnak egyértelművé kell tennie, hogy a javasolt irányelv alkalmazandó-e a brosúrákra, 
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szórólapokra és hasonló nyomtatott anyagokra, gyermekeknek szóló képes-, rajzoló- vagy 

kifestőkönyvekre, a nyomtatott vagy kéziratos kottákra, térképekre, valamint vízrajzi vagy 

hasonló ábrákra. 

 

Módosítás   13 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a. cikk 

 Ellenőrzés 

 Az Európai Bizottság az irányelv 

hatálybalépése után három évvel jelentést 

készít, melyben meghatározza azokat a 

tagállamokat, amelyek hasonló 

kedvezményes vagy rendkívül 

kedvezményes héakulcsokat alkalmaznak 

a könyvek, újságok és folyóiratok, illetve 

ezek elektronikus megfelelői tekintetében, 

és értékeli ezen intézkedéseknek a 

költségvetés alakulására, valamint a 

kulturális ágazat fejlődésére gyakorolt 

hatásait. 
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INDOKOLÁS 

 

A jelenlegi héairányelv (a 2006/112/EK tanácsi irányelv) szerint az elektronikus úton nyújtott 

szolgáltatásokat, köztük az elektronikus formátumban értékesített kiadványokat kizárólag az 

általános héakulcs szerint, legalább 15%-kal kell adóztatni. A nyomtatott kiadványok 

esetében ugyanakkor a tagállamok szabadon alkalmazhatnak kedvezményes (legalább 5%-os) 

héakulcsot is. Ezenfelül egyes tagállamok mentességben is részesültek, amelynek értelmében 

rendkívül kedvezményes (5%-nál alacsonyabb) vagy zéró kulcsot is alkalmazhatnak.  

A nyomtatott és az elektronikus formátumú kiadványok közötti bánásmódbeli eltérés a 

digitális gazdaság fejlődésével egyre kevésbé indokolható. A Bizottság ezért javasolja a 

héairányelv módosítását és azt, hogy valamennyi tagállam kapja meg annak lehetőségét, hogy 

ugyanazokat a kedvezményes, rendkívül kedvezményes és nulla héakulcsokat alkalmazza az 

elektronikus kiadványokra, mint amelyeket a nyomtatott kiadványokra alkalmaznak. 

A tisztán zenei és videotartalom után továbbra is az általános héakulcs szerint kellene adózni, 

ahogyan a nagyrészt zenei és videotartalomból álló kiadványok után is. A Bíróság értelmezési 

hatáskörének sérelme nélkül a javaslat nem befolyásolja a tagállamok azon jogkörét, hogy 

saját mérlegelésük szerint határozzák meg a „könyvek, újságok és folyóiratok”, valamint a 

„túlnyomórészt ...-ból/ből álló” fogalmát. 

Az előadó üdvözli javaslatot, amelynek célja a nyomtatott és az elektronikus formátumú 

kiadványok közötti eltérő, az elektronikus kiadványokkal szemben jelentősen kedvezőtlenebb 

adóügyi bánásmódot eredményező héaadóztatás orvoslása. Az előadó egyetért a Bizottság 

azon döntésével, hogy e kérdést különválasztja a küszöbön álló, az adókulcsokról szóló 

általános javaslattól, és nyomatékosan kéri a Tanácsot, hogy mielőbb fogadja el ezt a régóta 

esedékes jogalkotási módosítást. 
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VÉLEMÉNY  A KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL 

 a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére 

a 2006/112/EK irányelvnek a könyvekre, újságokra és folyóiratokra alkalmazott 

hozzáadottértékadó-mérték tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre 

irányuló javaslatról 

(COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS)) 

A vélemény előadója: Bogdan Andrzej Zdrojewski 

 

 

RÖVID INDOKOLÁS 

Cél és hatály 

  

A Bizottság javaslata egy tágabb héacsomag része, melynek célja a héaszabályok összhangba 

hozása az egyre jobban digitalizálódó gazdaság valóságával. A csomag célja a megfelelési 

költségek csökkentése és a vállalkozások nehézségeinek mérséklése, a tagállamok nem 

megfelelőség miatt keletkező bevételcsökkenésének korlátozása, valamint annak biztosítása, 

hogy az uniós vállalkozások ne kerüljenek hátrányos helyzetbe a nem uniós vállalkozásokkal 

szemben az importtermékekre vonatkozó héaszabályok miatt. A csomagot már a digitális 

egységes piacra vonatkozó stratégia és a héa cselekvési terv keretében is bejelentették. 

 

A 2006/112/EK irányelv (héa-irányelv) módosítására irányuló javaslat lehetővé tenné a 

tagállamok számára, hogy ugyanazt a héakulcsot alkalmazzák az elektronikus kiadványokra 

(például e-könyvekre, e-újságokra és e-folyóiratokra), mint a nyomtatott kiadványokra. A 

jelenlegi szabályok szerint az elektronikus kiadványok „elektronikus úton nyújtott 

szolgáltatásoknak” minősülnek, és így 15%-os héakulcs vonatkozik rájuk. Ezzel szemben a 

tagállamok a fizikai formában létező kiadványokat kedvezményes adókulccsal (minimum 5%) 

adóztathatják, egyes tagállamok pedig 5% alatti (rendkívül kedvezményes) vagy akár 0%-os 

adókulcsokat is alkalmazhatnak bizonyos kiadványokra. 

 

A javaslat ezért apróbb technikai kiigazításokat javasol a héa-irányelv vonatkozásában, hogy 

a tagállamok kedvezményes, rendkívül kedvezményes vagy 0%-os héakulcsot 

alkalmazhassanak az elektronikus kiadványokra.  

 

Az előadó álláspontja  
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Az előadó üdvözli a javaslatot, amely tükrözi a Parlament régóta hangoztatott álláspontját, 

hogy a digitális korban tarthatatlan a héa-jogszabályokban a fizikai formátumú és az 

elektronikus kiadványok közti különbségtétel. Az új jogszabály egyértelmű helyzetet teremt a 

média- és a sajtópiacon, támogatja a vállalkozásokat abban, hogy új modelleket tárjanak fel 

(például fizikai formátumú és elektronikus könyvek kombinálása, amire korábban nem volt 

lehetőség) és végső soron csökkenti a fogyasztói árakat, miáltal elősegíti a kulturális 

tartalmakhoz való hozzáférést. 

 

Az előadó két célzott módosítást javasolt a bizottsági javaslathoz. Az első hangsúlyozza, hogy 

azzal, hogy a héa-jogszabályok terén egyforma feltételeket teremtünk a fizikai és az 

elektronikus formátumú kiadványok számára, hozzájárulhatunk a kreatív tartalmakkal 

kapcsolatos innováció és befektetések fokozásához, és ezáltal a kulturális termékekhez és 

oktatási anyagokhoz való általános hozzáférés javításához. Az előadó ennek kapcsán 

hangsúlyozza, hogy a kulturális és kreatív tartalmak digitális terjesztése egyre nagyobb 

szerepet játszik a kulturális anyagokhoz való hozzáférés megkönnyítésében és annak lehetővé 

tételében, hogy a szerzők és a tartalomszolgáltatók új és nagyobb közönséget érjenek el. A 

másik módosítás pusztán egy pontosítás. Mivel a hangzó kiadványokat ugyanúgy kezelik a 

héa szempontjából, mint a hagyományos fizikai formátumú kiadványokat, ezért az 

elektronikus kiadványok adaptált és hangzó változatait is ugyanúgy kell kezelni, mint a 

hagyományos elektronikus kiadványokat. Fontos annak biztosítása, hogy a vakok, 

látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek is profitálhassanak a héa-

jogszabályok változásából. A Bizottság pontosította, hogy a javaslat szerint az adaptált és a 

hangzó elektronikus kiadványokra is vonatkozik a csökkentett héa. A preambulumbekezdés 

módosítása ezt hangsúlyozza és kifejti a mögöttes okokat. 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az Európai Parlament a héa 

jövőjéről szóló 2011. október 13-i 

állásfoglalásában1a emlékeztetett arra, 

hogy a héa legfontosabb jellemzőinek 

egyike a semlegesség elve, és ennélfogva 

érvelése szerint „a formátumától 

függetlenül minden könyvet, újságot és 

magazint pontosan ugyanúgy kell 
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kezelni”. 

 _________________ 

 1a P7_TA(2011)0436. 

 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság digitális egységes piaci 

stratégiájával8 összhangban, valamint hogy 

lépést tarthassanak a digitális gazdaság 

terén megmutatkozó technológiai 

fejlődéssel, lehetővé kell tenni a 

tagállamok számára, hogy az elektronikus 

kiadványok esetében alkalmazott 

héakulcsot a bármilyen fizikai 

adathordozón megjelenő kiadványokra 

alkalmazott, alacsonyabb mértékű héához 

igazítsák. 

(2) A Bizottság digitális egységes piaci 

stratégiájával8 összhangban, valamint hogy 

lépést tarthassanak a digitális gazdaság 

terén megmutatkozó technológiai 

fejlődéssel, ösztönözzék az innovációt, az 

alkotókedvet, a beruházást és az új 

tartalmak előállítását, továbbá elősegítsék 

a digitális tanulást, a tudástranszfert és a 

kultúrához való hozzáférést és a kultúra 

előmozdítását a digitális környezetben, 

lehetővé kell tenni a tagállamok számára, 

hogy az elektronikus kiadványok esetében 

alkalmazott héakulcsot a bármilyen fizikai 

adathordozón megjelenő kiadványokra 

alkalmazott, alacsonyabb mértékű héához 

igazítsák. Az elektronikus és a fizikai 

formátumra vonatkozó héakulcsok 

összehangolásából származó bevételeket 

az ágazat növekedése céljából vissza kell 

forgatni. 

__________________ __________________ 

8 COM(2015)0192 8 COM(2015)0192 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok azon lehetőségének, 

hogy a nyomtatott és elektronikus 

formátumú kiadványokra kedvezményes, 

rendkívül kedvezményes vagy nulla 
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százalékos kulcsot alkalmazzanak, 

biztosítania kell a gazdasági előnyök 

eljuttatását a fogyasztókhoz, azaz 

népszerűsítse az olvasást, illetve a 

kiadókhoz, ami az új tartalmakba való 

beruházást, illetve újságok és magazinok 

esetében a hirdetéstől való függés 

mérséklését ösztönzi. 

 

 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A kedvezményes héakulcs 

audiovizuális tartalomra történő széles 

körű alkalmazásának elkerülése érdekében 

lehetővé kell tenni a tagállamok számára, 

hogy kedvezményes héamértéket 

alkalmazhassanak a könyvekre, újságokra 

és folyóiratokra, de csak akkor, ha ezek a 

kiadványok – mind a bármilyen fizikai 

adathordozón megjelenő, mind pedig az 

elektronikus kiadványok – nem állnak 

teljes egészében vagy nagyrészt zenei vagy 

videotartalomból. 

(5) A kedvezményes héakulcs 

audiovizuális tartalomra történő széles 

körű alkalmazásának elkerülése érdekében 

lehetővé kell tenni a tagállamok számára, 

hogy kedvezményes héamértéket 

alkalmazhassanak a könyvekre, újságokra 

és folyóiratokra, de csak akkor, ha ezek a 

kiadványok – mind a bármilyen fizikai 

adathordozón megjelenő, mind pedig az 

elektronikus kiadványok – nem állnak 

teljes egészében vagy nagyrészt zenei vagy 

videotartalomból. Figyelembe véve a 

könyvekhez, újságokhoz és folyóiratokhoz 

való hozzáférés megkönnyítésének 

jelentőségét a … európai parlamenti és 

tanácsi irányelv1a értelmében a vakok, 

látássérültek és nyomtatott szöveget 

használni képtelen személyek 

szempontjából, úgy kell tekinteni, hogy az 

adaptált e-könyvek, hangoskönyvek, 

újságok és folyóiratok nagyrészt vagy 

teljes egészében nem zenei vagy 

videotartalomból állnak. A kedvezményes 

héakulcsok ezért e formátumokra is 

alkalmazhatók. 

 __________________ 

 1a … európai parlamenti és tanácsi 

irányelv a szerzői jog és a szomszédos 

jogok védelme alá tartozó műveknek és 
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más tartalmaknak a vakok, látássérültek 

és nyomtatott szöveget használni képtelen 

személyek érdekét szolgáló egyes 

megengedett felhasználási módjairól, 

valamint az információs társadalomban a 

szerzői és szomszédos jogok egyes 

vonatkozásainak összehangolásáról szóló 

2001/29/EK irányelv módosításáról 

(COM(2016)0596, 2016/0278 (COD)) (HL 

..., … o.). 

 

 



 

RR\1125495HU.docx 19/22 PE599.762v02-00 

 HU 

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA 

Cím A könyvekre, újságokra és folyóiratokra alkalmazott 

hozzáadottértékadó-mérték 

Hivatkozások COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS) 

Illetékes bizottság 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

ECON 

16.1.2017 
   

Véleményt nyilvánított 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

CULT 

16.1.2017 

A vélemény előadója 

       A kijelölés dátuma 

Bogdan Andrzej Zdrojewski 

15.2.2017 

Vizsgálat a bizottságban 22.3.2017    

Az elfogadás dátuma 25.4.2017    

A zárószavazás eredménye +: 

–: 

0: 

30 

0 

0 

A zárószavazáson jelen lévő tagok Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos 

Chountis, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez 

Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, 

Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi 

Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana 

Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Theodoros 

Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Norbert Erdős, Elena Gentile, Dietmar Köster, Ilhan Kyuchyuk, Emma 

McClarkin 

 



 

PE599.762v02-00 20/22 RR\1125495HU.docx 

HU 

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT 
BIZOTTSÁGBAN 

30 + 

ECR Angel Dzhambazki, Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter 

GUE/NGL Nikolaos Chountis, Curzio Maltese 

PPE Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Sabine Verheyen, Theodoros 

Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová 

S&D Elena Gentile, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Momchil 

Nekov, Julie Ward, Krystyna Łybacka 

Verts/ALE Jill Evans, Helga Trüpel 

ALDE María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom 

EFDD Isabella Adinolfi 

ENF Dominique Bilde 

 

0 - 

- - 

 

0 0 

- - 

 

Jelmagyarázat: 

+ : mellette 

- : ellene 

0 : tartózkodás 

 

 

 

 



 

RR\1125495HU.docx 21/22 PE599.762v02-00 

 HU 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA 

Cím A könyvekre, újságokra és folyóiratokra alkalmazott 

hozzáadottértékadó-mérték 

Hivatkozások COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS) 

Az Európai Parlamentnek történő 

benyújtás dátuma 

20.12.2016    

Illetékes bizottság 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

ECON 

16.1.2017 
   

Véleménynyilvánításra felkért 

bizottságok 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

IMCO 

16.1.2017 

CULT 

16.1.2017 

JURI 

16.1.2017 
 

Nem nyilvánított véleményt 

       A határozat dátuma 

IMCO 

25.1.2017 

JURI 

25.1.2017 
  

Előadók 

       A kijelölés dátuma 

Tom 

Vandenkendelae

re 

8.12.2016 

   

Vizsgálat a bizottságban 27.3.2017 3.5.2017   

Az elfogadás dátuma 3.5.2017    

A zárószavazás eredménye +: 

–: 

0 

48 

1 

2 

A zárószavazáson jelen lévő tagok Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, 

Jonás Fernández, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria 

Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios 

Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle 

Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, 

Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva 

Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, 

Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom 

Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob 

von Weizsäcker, Marco Zanni 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok David Coburn, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Verónica Lope 

Fontagné, Paloma López Bermejo, Siegfried Mureşan, Catherine 

Stihler, Nils Torvalds, Auke Zijlstra 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok 

(200. cikk, (2) bekezdés) 

Lucy Anderson, Jussi Halla-aho, Ska Keller, Juan Fernando López 

Aguilar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Csaba Sógor 

A benyújtás dátuma 9.5.2017 

 



 

PE599.762v02-00 22/22 RR\1125495HU.docx 

HU 

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS 
AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN 

48 + 

ALDE Petr Ježek, Michael Theurer, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells, Cora van Nieuwenhuizen 

ECR Ashley Fox, Jussi Halla-aho, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne 

EFDD Marco Valli 

ENF Barbara Kappel 

GUE/NGL Paloma López Bermejo, Miguel Viegas 

PPE Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, 
Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Dariusz 

Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Csaba Sógor, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange 

S&D Lucy Anderson, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Juan 
Fernando López Aguilar, Costas Mavrides, Emilian Pavel, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, 

Catherine Stihler, Jakob von Weizsäcker 

Verts/ALE Bas Eickhout, Eva Joly, Ska Keller, Philippe Lamberts 

 

1 - 

EFDD David Coburn 

 

2 0 

ENF Marco Zanni, Auke Zijlstra 

 

Jelmagyarázat: 

+ : mellette 

- : ellene 

0 : tartózkodik 

 

 


