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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 jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogi 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 jogi aktus 

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

aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 

harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi 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 közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a minimális 

általános adómérték tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség tekintetében történő 

módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 

(COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS)) 

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0783), 

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

megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0007/2018), 

– tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére, 

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0124/2018), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát; 

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által 

jóváhagyott szövegtől el kíván térni; 

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 

kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget; 

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, 

valamint a nemzeti parlamenteknek. 
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INDOKOLÁS 

 

A 15%-os minimális általános héamértéket hatszor hosszabbították meg azóta, hogy a Tanács 

1992-ben elfogadta a héa mértékének megállapítására vonatkozó tagállami jogkört korlátozó 

szabályokat, amelyek előírják a tagállamok számára e minimális általános mérték egy adott 

időszakon keresztül történő alkalmazását. 

A Bizottság számos alkalommal nyújtott be javaslatot e minimális mérték meghosszabbítására 

a lejárati időpont előtti utolsó pillanatban. Ennek valójában semmiféle gyakorlati hatása nem 

volt, mivel a tagállamok által alkalmazott általános héamérték jóval meghaladta a 15%-ot 

(jelenleg a tagállamok által alkalmazott általános héamérték legalább 17%). Az előző előadó 

azonban már a legutóbbi javaslat kapcsán is jogosan kifogásolta, hogy a Bizottság túl későn 

nyújtotta be javaslatát, és kérte a Bizottságot, hogy a hasonló jövőbeli javaslatokat időben 

nyújtsa be. 

Mivel ezt a javaslatot ismét az utolsó pillanatban nyújtották be, az előadó üdvözli, hogy a 

javaslat végül véglegesen megállapít egy olyan elfogadott korlátot, amely biztosítja a belső 

piac megfelelő működését, ugyanakkor kellő rugalmasságot biztosít a tagállamoknak az 

általános héamérték megállapítására, ahelyett hogy az ideiglenes minimális mértéket számos 

alkalommal az utolsó pillanatban meghosszabbítaná. 

Ez a javaslat egy sor olyan bizottsági jogalkotási javaslat része, melynek célja az uniós 

héarendszer átalakítása és egy végleges uniós héarendszer felé történő elmozdulás. Az előadó 

ezeket a reformokat sürgősnek és szükségesnek véli, ezért felszólítja a tagállamokat azok 

elfogadására és mielőbbi végrehajtására. 
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ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN 

Cím A közös hozzáadottértékadó-rendszer a minimális általános adómérték 

tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség tekintetében 

Hivatkozások COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS) 
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