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RÖVID INDOKOLÁS

1. Háttér

A kérdéses javaslat fő célkitűzése a jövedéki termékek számítógépes szállítási és felügyeleti 
rendszerének (EMCS) tagállami adórendszerekbe történő bevezetése.
Ez azért vált szükségessé, mert a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének 
számítógépesítéséről szóló, 2003. június 16-i 1152/2003/EK európai parlamenti és tanácsi 
határozat1 életbe léptette az EMCS-t. A tervek szerinte pedig 2009 áprilisában kezdik majd 
használni.

A Bizottság szerint az EMCS-t hatékonyságát biztosító alapelvként a jelenlegi papíralapú 
kísérő okmányt egy elektronikus adminisztratív okmány (EAO) fogja felváltani. Ezáltal „egy
kevésbé papírigényes üzleti környezetet” teremtünk.

A javaslat fontolóra vételének második oka az, hogy a jövedéki adó felfüggesztésével történő 
szállításokkal kapcsolatos rendelkezéseket ki kell igazítani. Ez lehetővé fogja tenni, hogy az 
ilyen szállítások az új rendszer szerinti eljárások hatálya alá tartozzanak. Így – a Bizottság 
állítása szerint – „egyszerűbb (…) környezetet teremtenek, miközben egységesebb, gyorsabb és 
a kockázatokra jobban összpontosító ellenőrzési politika kialakítását teszik lehetővé a 
jövedéki hatóságok” számára (COM (2008) 78, 2. o.). 

E két fő ok vezetett ahhoz, hogy a Bizottság javaslatot tegyen a 92/12/EGK irányelv teljes 
felváltására. 

Emlékeztetni kell arra, hogy a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános 
rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló, 1992. február 
25-i 92/12/EGK tanácsi irányelvet2 az időközben felmerült számos más kérdés miatt kell 
felváltani a szóban forgó javaslattal. Ezek a következők: az új jogalkotási normák és fogalmak 
figyelembe vétele; a szöveg logikai szerkezetét javító átdolgozás; a jövedéki eljárások 
egyszerűsítése és korszerűsítése.

2. Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság érdeke

Ami az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság hatáskörének szempontját illeti, a 
bizottságnak mindig is az volt az álláspontja, hogy az EB által a tagállamok hozzájárulásával 
bevezetett bármely adórendszernek a következő célkitűzéseket kell elérnie:

1. A termelési hatékonyság, valamint az áruk és szolgáltatások elosztásának javítása, főként 
a bürokrácia csökkentése révén.

2. A meglévő szabályok javítása és azoknak a jelenlegi körülményekhez való igazítása, 
különösen a kockázati alapú nyomon követési eljárások nemzeti hatóságok számára 
történő megkönnyítésével.

                                               
1 HL L 162., 2003.7.1., 5. o.
2 HL L 76., 1992.3.23., 1. o. A legutóbb a 2004/106/EK irányelvvel (HL L 359., 2004.12.4., 30. o.) 

módosított irányelv.
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3. Az eljárások megkönnyítése és a Közösségen belüli kereskedelem átláthatóságának 
javítása a jogbiztonság fokozása és tisztességes szabályok alkalmazása révén.

4. Az adó beszedésére és visszatérítésére vonatkozó rendszer nem teremthet 
megkülönböztető kritériumokat, valamint kerülnie kell a kettős adóztatást. 

Elvileg a javaslat mögött meghúzódó elvek és rendelkezések nem választhatók el az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottság különös hatáskörétől. A vélemény előadója mégis többek 
között a következőkre összpontosít: az előállításról, feldolgozásról és tartásról szóló III. 
fejezet; a jövedéki termékek jövedéki adó felfüggesztésével történő szállításáról szóló IV. 
fejezet; a jelölésről és a borkistermelőkről szóló VI. fejezet.

Az előállításról, feldolgozásról és tartásról szóló III. fejezet

A III. fejezet két cikkből áll: a 92/12/EGK irányelvből átvett 14. és 15. cikkből. 

A javaslat először is a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 
2913/92/EK tanácsi rendeletben1 megállapított felfüggesztési eljárásokat veszi át. Van 
emögött logika, nevezetesen a koherencia és a következetesség megtartása. A Közösségi 
Vámkódex azonban egy összetett európai közösségi jogszabály. 

A vélemény előadója által javasolt módosítások a javaslat javítására törekszenek és megfelelő 
nyomon követést kívánnak előírni, miközben a jövedéki termékek a felfüggesztési eljárások 
rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak.

Másodsorban e javaslat lényeges jogi rendelkezése az „adóraktári engedélyes”, mert azt a 
jövedéki termékek adófelfüggesztéssel történő előállítására, feldolgozására és tartására, 
valamint átvételére, illetve feladására (14. cikk) fogják használni, és mert az „adóraktár 
engedélyezését” a tagállamok öt követelményre figyelemmel adják meg (15. cikk (2) 
bekezdés).

A vélemény előadója által javasolt módosítások a javaslat javítására törekszenek és céljuk, 
hogy egyszerűbbé, de mégis még inkább kötelezővé tegyék a szabályokat az adókijátszás és a 
visszaélések megelőzése érdekében.

A jövedéki termékek jövedéki adó felfüggesztésével történő szállításáról szóló VI. fejezet

Ez a fejezet azért fontos az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság számára, mert az a
jövedéki termékek jövedéki adó felfüggesztésével történő, a jövedéki termékek számítógépes 
szállítási és felügyeleti rendszerén (EMCS) belüli szállítására vonatkozó alapvető 
rendelkezéseket és eljárásokat állapítja meg. 

Meg kell jegyezni, hogy ez a fejezet teljesen új és felettébb innovatív az elektronikus 
adminisztratív okmány bevezetése miatt. Lényegében új rendszert hoz létre és gondos 
megfontolást igényel. A vélemény előadója által javasolt módosítások azért tekinthetők a 

                                               
1 HL L 302., 1992.10.19., 1. o.). A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) 

módosított rendelet.
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javaslat javításának, mert tisztázza az érintett intézmények és a részt vevő ügynökök 
felelősségét.

A jelölésről és a borkistermelőkről szóló VI. fejezet

Ez ugyanolyan fontos az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság számára, mert már 
egyszerűen választhatunk a „jelzéssel való ellátás” tekintetében. A tagállamok kötelesek vagy
adójelölést megállapítani a „jövedéki termékek” vonatkozásában, vagy kötelesek azt nemzeti 
azonosító jellel ellátni. A jelzéssel való ellátás kettős szereppel bír. Fokoznia kell a jövedéki 
termékek szabad mozgását és biztosítania kell a kettős adózási teher elkerülését. A vélemény 
előadója egyetlen módosítást javasol.

A 38. cikk lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy mentesítsék a borkistermelőket a III. és 
a IV. fejezet követelményei alól. Ennek a vélemény előadója örül.

Egyéb módosítások

A vélemény előadója javasolt pár módosítást a fogalommeghatározásokra vonatkozó 4. cikkel 
kapcsolatban a következetesség növelése és a javaslat egyszerűsítse érdekében.
Emellett a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezésének és a megfontolásra váró javaslat 
hatálybalépésének időpontjára vonatkozóan a vélemény előadója bevezet pár módosítást. 
Ezek célja, hogy kompromisszumot találjanak a Bizottság optimista javaslata és a nemzeti 
hatóságok által a jövedéki adókkal kapcsolatos új jogi eszköz végrehajtása során tapasztalt 
valóság között.

MÓDOSÍTÁS

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) A jövedéki termékek mennyiségét 
meg kell határozni az olyan termékek 
esetében, amelyek azért tartoznak jövedéki 
adó hatálya alá, mert azokat 
magánszemélyek saját használatra 
szerezik be és szállítják.
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Or. en

Indokolás

Ezt a módosítást a 30. cikk tekintetében előterjesztett módosítással összefüggésben kell 
vizsgálni. A módosítás a dohánytermékekre és az alkoholtartalmú italokra vonatkozó 
irányadó szintek megállapítására törekszik.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. „jövedéki termékek behozatala”: a 
jövedéki termékeknek a jövedéki termékek 
közösségi területére történő belépése –
kivéve, ha a jövedéki termékeket a
Közösségbe való belépéskor 
vámfelfüggesztési eljárás vagy intézkedés 
alá vonták –, valamint a jövedéki 
termékek ilyen vámfelfüggesztési eljárás 
vagy intézkedés alóli szabadon bocsátása;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás szintén az említett, több cikkben is – köztük a 7. cikk (2) bekezdésében –
alkalmazott fogalommeghatározás egyértelművé tételére törekszik.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. „bejegyzett címzett”: olyan természetes 
vagy jogi személy, aki, illetve amely a 
rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes 
hatóságaitól engedélyt kapott, hogy az 
általuk meghatározott feltételeket betartva 
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a jövedéki adó felfüggesztésével szállított, 
más tagállamban feladott jövedéki 
termékeket átvegyen;

Or. en

Indokolás

Van két kifejezés, a „bejegyzett címzett” (a jövedéki termékek átvételekor) és „bejegyzett 
feladó” (a jövedéki termékek feladásakor), amelyek zavart okozhatnak, ha azokat a megfelelő 
cikkekben javasolt formában tartjuk meg. Ezért javasolt azok fogalmának e jogi eszközben a 
megfelelő helyen történő meghatározása.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) „bejegyzett feladó”: olyan természetes 
vagy jogi személy, aki, illetve amely az 
importáló tagállam illetékes hatóságaitól 
engedélyt kapott, hogy az általuk 
meghatározott feltételeket betartva a 
szabad forgalomba bocsátásukkor 
adófelfüggesztés hatálya alá tartozó 
jövedéki termékeket feladja a Közösségi 
Vámkódex létrehozásáról (Modernizált 
Vámkódex) szóló, 2008. április 23-i 
450/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel1 összhangban;
1  HL L 145., 2008.6.4., 1. o.

Or. en

Indokolás

Lásd a 4. cikk 4a. pontjára (új) vonatkozó indokolást.
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4d. „adóraktári engedélyes”: olyan 
természetes vagy jogi személy, aki, illetve 
amely egy tagállam illetékes hatóságaitól 
engedélyt kapott, hogy jövedéki 
termékeket állítson elő, dolgozzon fel, 
tartson, vegyen át vagy adjon fel
üzletszerű tevékenysége keretében, 
amennyiben a jövedéki adó megfizetésére 
irányuló kötelezettséget 
adófelfüggesztéses eljárás keretében 
felfüggesztették;

Or. en

Indokolás

Az „adóraktári engedélyesre” főként a 15. cikkben hivatkoznak, de ez viszonylag homályos és 
rossz helyen szerepel. A fogalommeghatározás célja tehát e helyzet orvoslása. 

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4e. „adóraktár”: az a hely, ahol egy
adóraktári engedélyes üzletszerű 
tevékenysége keretében – az adóraktár 
helye szerinti tagállam illetékes hatóságai 
által megállapított bizonyos 
követelményekre is figyelemmel –
adófelfüggesztés hatálya alá tartozó
jövedéki termékeket állít elő, dolgoz fel, 
tart, vesz át vagy ad fel;

Or. en
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Indokolás

A 14. cikk (3) bekezdésben meghatározott „adóraktár” kifejezés zavart kelthet, ezért indokolt 
ez a módosítás. A fogalommeghatározás helye a 4. cikkben van.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4f. „a behozatal helye”: az a hely, ahol az 
áruk a 450/2008/EK rendelettel 
összhangban történő szabad forgalomba 
bocsátásukkor találhatók.

Or. en

Indokolás

Jogi okok miatt pontosítja „a behozatal helyét”.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) jövedéki termékek behozatala. c) jövedéki termékek behozatala, beleértve 
a szabálytalan behozatalt, kivéve, ha a
jövedéki termékeket a behozatalkor 
azonnal adófelfüggesztés alá vonják.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a jövedéki termékek behozatalára alkalmazandó feltételek egyértelművé 
tételére törekszik. Lásd még a fogalommeghatározásokról szóló 4. cikk módosítását. 
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A jövedéki termékek teljes 
megsemmisülése vagy helyrehozhatatlan 
károsodása – beleértve a termék 
természetes fogyását – nem tekintendő 
szabad forgalomba bocsátásnak.

4. A jövedéki termékek teljes 
megsemmisülését vagy helyrehozhatatlan 
károsodását a teljes megsemmisülés vagy 
helyrehozhatatlan károsodás helye 
szerinti tagállam illetékes hatósága
számára megfelelő módon bizonyítani kell.

A kérdéses jövedéki termékek károsodását 
vagy megsemmisülését az illetékes 
hatóság számára megfelelő módon 
bizonyítani kell.

Ha az adófelfüggesztéssel történő szállítás 
esetében nem lehet meghatározni, hogy 
hol következett be a teljes megsemmisülés 
vagy a helyrehozhatatlan károsodás, úgy 
kell tekinteni, hogy az abban a 
tagállamban történt, ahol azt feltárták.

Az első albekezdés alkalmazásában a 
termékek akkor károsodnak 
helyrehozhatatlanul, ha mindenki 
számára használhatatlanná válnak.

A tagállamok az adófelfüggesztés hatálya 
alá tartozó áruk szándékos 
megsemmisítését az illetékes hatóságok 
előzetes jóváhagyásától tehetik függővé.

Or. en

Indokolás

E módosítást a 9. cikkhez kapcsolódó módosításokkal összefüggésben kell vizsgálni. Ez 
részben átfogalmazással jár, továbbá egyértelművé teszi azokat az eseteket, amikor a nemzeti 
hatóságok az adófelfüggesztés hatálya alá tartozó áruk megsemmisítését kezelnék. 

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a jövedéki adó felfüggesztésével 
történő szállítás során olyan 
szabálytalanság történt, amely a jövedéki 
termék szabad forgalomba bocsátását 
eredményezi, és ha a szabad forgalomba 
bocsátás helye nem határozható meg, akkor 
ez utóbbinak a feladás helye szerinti 

(1) Ha a jövedéki adó felfüggesztésével 
történő szállítás során olyan 
szabálytalanság történt, amely a jövedéki 
terméknek a 7. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjával összhangban történő szabad 
forgalomba bocsátását eredményezi, és ha 
a szabad forgalomba bocsátás helye nem 
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tagállamot kell tekinteni. határozható meg, akkor ez utóbbinak a 
feladás helye szerinti tagállamot kell 
tekinteni, illetve úgy kell tekinteni, hogy az 
a feltárása időpontjában következett be.
Amennyiben a jövedéki adó 
felfüggesztésének hatálya alá tartozó 
jövedéki termékek nem érkeznek meg 
rendeltetési helyükre és nem tártak fel a 7. 
cikk (2) bekezdésének a) pontjával 
összhangban történő szabad forgalomba 
bocsátáshoz vezető szabálytalanságot, 
akkor úgy kell tekinteni, hogy a szabad 
forgalomba bocsátás abban a 
tagállamban és akkor történt, amikor és 
ahol a jövedéki termékeket feltárták.

Amennyiben azonban a szállításnak a 19. 
cikk (1) bekezdése szerinti megkezdésétől 
számított három év eltelte előtt 
megállapítják, hogy ténylegesen melyik 
tagállamban történt a szabad forgalomba 
bocsátás, ez a tagállam tájékoztatja a 
feladás helye szerinti tagállam illetékes 
hatóságait.

Amennyiben azonban a szállításnak a 19. 
cikk (1) bekezdése szerinti megkezdésétől 
számított három év eltelte előtt 
megállapítják, hogy ténylegesen melyik 
tagállamban történt a szabad forgalomba 
bocsátás, úgy kell tekinteni, hogy a szabad 
forgalomba bocsátás ebben a tagállamban 
történt, és ez a tagállam tájékoztatja a 
feltárás vagy a feladás helye szerinti 
tagállam illetékes hatóságait.

Ha a jövedéki adót a feladás helye szerinti 
tagállam már kivetette, akkor ezt az adót 
vissza kell téríteni vagy el kell engedni, 
amint bizonyítást nyer, hogy az adót a 
másik tagállamban beszedték.

Ha a jövedéki adót a feltárás vagy a 
feladás helye szerinti tagállam már 
kivetette, akkor ezt az adót vissza kell 
téríteni vagy el kell engedni, amint 
bizonyítást nyer, hogy a szabad 
forgalomba bocsátás a másik tagállamban 
megtörtént.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg pontosítását szolgálja, valamint meghatározza azt az esetet, amikor a 
jövedéki adó felfüggesztésének hatálya alá tartozó termékek egy szabálytalanság miatt nem 
érkeznek meg a rendeltetési helyükre.
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Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában 
szabálytalanságnak az minősül, ha a 
szállítás nem a 19. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően ér véget.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában 
szabálytalanságnak az minősül – a 7 cikk 
(4) bekezdésében említett helyzeten kívül –
, ha a szállítás vagy a szállítás egy része 
nem a 19. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően ér véget.

Or. en

Indokolás

Ezt a pontosítást a 7. cikk (4) bekezdésének és a 9. cikk (1) bekezdésének módosításával 
összhangban kell vizsgálni.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A jövedéki termékek előállítása, 
feldolgozása és tartása csak akkor 
tekintendő a jövedéki adó 
felfüggesztésével lebonyolított 
tevékenységnek, ha a (3) bekezdés szerinti 
engedélyezett helyen történik.

(2) A jövedéki termékek előállítása, 
feldolgozása és tartása – amennyiben nem 
fizették meg a jövedéki adót –
adóraktárban történik.

Or. en

Indokolás

Ezt a módosítást az „adóraktárak” fogalmi módosításával együtt kell vizsgálni, a módosítás 
célja továbbá a zavart okozó megfogalmazás kiküszöbölése.  
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Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok illetékes hatóságai 
„adóraktárnak” minősíthetik a jövedéki 
termékek adófelfüggesztéssel történő 
előállításának, feldolgozásának, illetve 
tartásának, valamint átvételének, illetve 
feladásának helyét.

törölve

Or. en

Indokolás

A 4. cikk módosításaiból következik.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés - 2 és 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az engedély nem tagadható meg kizárólag 
arra történő hivatkozással, hogy a más 
tagállami illetőségű természetes vagy jogi 
személy az adóraktárt az engedélyt 
megadó tagállamban létesített képviselőn 
vagy fióktelepen keresztül kívánja 
működtetni.

Az engedélyt a hatóságok által a 
lehetséges kijátszás vagy visszaélés 
megelőzésének céljából esetlegesesen 
megállapított feltételekre is figyelemmel 
adják meg. Az engedély azonban nem 
tagadható meg kizárólag arra történő 
hivatkozással, hogy a természetes vagy 
jogi személy más tagállamban telepedett 
le.

Az engedély a 14. cikk (3) bekezdésében 
említett tevékenységekre terjed ki.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 14. cikk (3) bekezdésének módosításából következik, továbbá egyértelművé 
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teszi az esetleges jövedékiadó-kijátszás vagy -visszaélés megelőzésének szükségességét.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A jövedéki termékek a Közösségen 
belül a jövedéki adó felfüggesztésével 
szállíthatók:

(1) A jövedéki termékek a Közösségen 
belül két pont között a jövedéki adó
felfüggesztésével szállíthatók, beleértve azt 
az esetet is, ha a termékeket harmadik 
országon vagy egy harmadik országbeli 
régión keresztül szállítják:

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás meghatározza a jövedéki adó felfüggesztése hatálya alá tartozó jövedéki 
termékek szállításának feltételeit.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ii) olyan természetes vagy jogi 
személyhez, aki, illetve amely a 
rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes 
hatóságaitól engedélyt kapott, hogy az 
általuk meghatározott feltételeket betartva 
a jövedéki adó felfüggesztésével szállított, 
más tagállamban feladott jövedéki 
termékeket átvegyen (a továbbiakban: 
„bejegyzett címzett”);

(ii) a bejegyzett címzett helyiségei;

Or. en

Indokolás

A 4. cikkhez kapcsolódó módosításokból következik.
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Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a behozatal helyéről az a) pontban 
említett bármelyik helyre, ha a jövedéki 
terméket olyan természetes vagy jogi 
személy adja fel, aki, illetve amely az 
importáló tagállam illetékes hatóságaitól 
– az általuk meghatározott feltételekkel –
erre engedélyt kapott (a továbbiakban: 
„bejegyzett feladó”).

b) a behozatal helyéről az a) pontban 
említett bármelyik helyre vagy címzett 
számára, ha a jövedéki terméket bejegyzett 
feladó adja fel.

Or. en

Indokolás

A módosítás összhangban van a 4. cikkhez kapcsolódó módosításokkal.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A feladás helye szerinti tagállam illetékes 
hatóságai a tagállam által meghatározott 
feltételekkel engedélyezhetik, hogy a 
számítógépes rendszert használó feladó két 
vagy több szállításra ossza az 
energiatermékeknek a jövedéki adó 
felfüggesztésével történő szállítását, 
feltéve, hogy a jövedéki termékek 
összmennyisége nem változik.

A feladás helye szerinti tagállam illetékes 
hatóságai a tagállam által meghatározott 
feltételekkel engedélyezhetik, hogy a 
számítógépes rendszert használó feladó két 
vagy több szállításra ossza az 
energiatermékeknek a jövedéki adó 
felfüggesztésével történő szállítását, 
feltéve, hogy:

a) a jövedéki termékek összmennyisége 
nem változik; és

b) a megosztást egy, az ilyen eljárást 
engedélyező tagállam területén végzik.

A tagállamok úgy is rendelkezhetnek, A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, 
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hogy területükön nem végezhető ilyen 
megosztás.

hogy engedélyezik-e, illetve milyen 
feltételek mellett engedélyezik a 
szállítmányok területükön történő 
megosztását.

Or. en

Indokolás

A módosítás két feltételt – a) és b) – vezet be arra az esetre, ha a „feladó” „egy” 
felfüggesztett szállítást „két vagy több szállításra kíván megosztani, bevezet továbbá egy, a 
tagállamokat terhelő kötelezettséget a Bizottságnak a szállítmányok engedélyezett 
megosztásáról történő tájékoztatása tekintetében.  

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a jövedéki adó 
felfüggesztésével, teljes egészében saját 
területükön történő szállítások tekintetében 
egyszerűsített eljárásokat is 
megállapíthatnak.

A tagállamok a jövedéki adó 
felfüggesztésével, teljes egészében saját 
területükön történő szállítások tekintetében 
egyszerűsített eljárásokat is 
megállapíthatnak, beleértve azt a 
lehetőséget, hogy mentesítést adjanak az 
ilyen szállítások elektronikus 
felügyeletének követelménye alól.

Or. en

Indokolás

Ez egy, a tagállamokra rótt további kötelezettség, ami lehetővé teszi számukra, hogy indokolt 
esetekben mentesítést adjanak az elektronikus felügyelet követelménye alól.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett tagállamok egymás közötti Valamennyi érintett tagállam egymás 
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megállapodással egyszerűsített eljárásokat 
is megállapíthatnak a jövedéki adó 
felfüggesztésével történő alábbi szállítások 
tekintetében:

közötti megállapodása és az általuk 
rögzített feltételek mellett egyszerűsített
eljárások állapíthatók meg a jövedéki adó 
felfüggesztésével történő olyan gyakori és 
rendszeres szállítások tekintetében,
amelyek két vagy több tagállam területén 
mennek végbe.

1. két vagy több tagállambeli gazdasági 
szereplők közötti gyakori és rendszeres 
szállítások;

Ez a rendelkezés magába foglalja a 
rögzített csővezetékeken keresztül történő 
szállításokat.

2. ugyanazon tagállambeli gazdasági 
szereplők közötti, de egy másik 
tagállamon keresztül történő gyakori és 
rendszeres szállítások;
3. két vagy több tagállam közötti, rögzített 
csővezetéken történő szállítások.

Or. en

Indokolás

Ez egy, az eljárás és a jogi aktus egyszerűsítésére irányuló átfogalmazás. 

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A dohánygyártmányokon kívüli jövedéki 
termékek esetében az első albekezdés 
akkor is alkalmazandó, ha a termékeket 
az őket beszerző magánszemélyek 
megbízásából szállítják.

törölve

Or. en

Indokolás

E módosítás célja annak a lehetőségnek a kizárása, hogy a jövedéki termékeket
visszaélésszerű alkalmazzák.
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Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdés e) pontjának 
alkalmazása céljából a tagállamok 
irányadó szinteket állapíthatnak meg 
kizárólag egyfajta bizonyítékként. Ezen 
irányadó szintek legalább az alábbiak:
a) dohánytermékek esetében:
- cigaretta - 800 darab
- szivarkák (egyenként legfeljebb 3 gramm 
tömegű szivar) - 400 darab
- szivar - 200 darab
- fogyasztási dohány - 1,0 kg;
b) az alkoholtartalmú italok esetében:
- szeszes italok - 10 l
- köztes termékek - 20 l
- bor (beleértve legfeljebb 60 liter habzó 
bort) - 90 l
- sör - 110 l.

Or. en

Indokolás

A módosítás a 92/12/EGK irányelv 9. cikkének (2) bekezdésében megállapított mennyiségi 
korlátokat kívánja fenntartani a tagállami hatóságok általi megkülönböztető bánásmód 
megelőzése érdekében. 

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) be kell jegyeztetnie magát a jövedéki 
termékek feladásának helye szerinti 

a) be kell jegyeztetnie magát a jövedéki 
termékek feladásának helye szerinti 
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tagállam adóhatóságánál; tagállam illetékes hatóságánál, valamint e 
hatóságoktól azonosító okmányt kell 
szereznie;

Or. en

Indokolás

E további követelmény célja a visszaélések korlátozása.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelöléseket vagy jelzéseket kiadó 
tagállam mindazonáltal a megfizetett vagy 
biztosítékkal garantált összeg
visszatérítését, utalványozását vagy
elengedését annak bizonyításától teheti 
függővé, hogy azokat eltávolították vagy 
megsemmisítették.

Or. en

Indokolás

E további feltétel célja az eljárás egyértelművé tétele és egy megfizetett vagy biztosítékkal 
garantált összeg visszatérítésének felgyorsítása arra az esetre, ha a jövedéki termékek
jelöléseit vagy jelzéseit eltávolították vagy megsemmisítették.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 92/12/EGK irányelv [2009. április 1-jén]
hatályát veszti.

A 92/12/EGK irányelv 2010. április 1-jén 
hatályát veszti.

A 92/12/EGK irányelvet azonban a 43. 
cikkben meghatározott korlátokon belül 
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és célokra továbbra is alkalmazni kell.
A hatályon kívül helyezett irányelvre 
történő hivatkozásokat ezen irányelvre 
történő hivatkozásoknak kell tekinteni, a 
mellékletben található megfelelési 
táblázatnak megfelelően.

A hatályon kívül helyezett irányelvre 
történő hivatkozásokat ezen irányelvre 
történő hivatkozásoknak kell tekinteni, a 
mellékletben található megfelelési 
táblázatnak megfelelően.

Or. en

Indokolás

Ez egy lényeges módosítás, és azt a 43. cikk tekintetében javasolt módosításokkal 
összefüggésben kell vizsgálni. A módosítás lényegében egy további évet tesz lehetővé az új
EMCS-rendszer hatálybalépése előtt, a 92/12/EGK irányelv néhány rendelkezését pedig még 
egy rövid ideig alkalmazni kell. 

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A feladás helye szerinti tagállamok [2009.
december 31]-ig továbbra is 
megengedhetik, hogy a jövedéki 
termékeknek a jövedéki adó 
felfüggesztésével történő szállítását a 
92/12/EGK irányelv 15. cikke (6) 
bekezdésében és 18. cikkében 
megállapított formai követelményeknek 
megfelelően kezdjék meg.

A feladás helye szerinti tagállamok 2010.
december 31-ig továbbra is 
megengedhetik, hogy a jövedéki 
termékeknek a jövedéki adó 
felfüggesztésével történő szállítását a 
92/12/EGK irányelv 15. cikke (6) 
bekezdésében és 18. cikkében 
megállapított formai követelményeknek 
megfelelően kezdjék meg.

Or. en

Indokolás

Egy további évet javasolnak az irányelv alkalmazási határideje és a számítógépesített 
rendszer végrehajtása előtt.
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Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jövedéki termékek 2010. április 1-je 
előtt megkezdett szállításait a 92/12/EGK 
irányelv rendelkezéseivel összhangban 
kell elvégezni és mentesíteni. Ez az 
irányelv nem alkalmazandó az említett
szállításokra.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 43. cikk első albekezdésének módosításából következik és egy átmeneti 
rendelkezést tesz lehetővé.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb [2009. február 
28]-ig elfogadják és kihirdetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy ennek az irányelvnek 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, 
valamint az e rendelkezések és az irányelv 
közötti megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

(1) A tagállamok legkésőbb 2010. február 
28-ig elfogadják és kihirdetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy ennek az irányelvnek 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, 
valamint az e rendelkezések és az irányelv 
közötti megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

Összhangban van az átmeneti időszakra vonatkozó módosításokkal.
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Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a rendelkezéseket [2009. április 1]-
től alkalmazzák.

Ezeket a rendelkezéseket 2010. április 1-
jétől alkalmazzák.

Or. en

Indokolás

Összhangban van az átmeneti időszakra vonatkozó módosításokkal.


	734354hu.doc

