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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 jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].



PR\883837HU.doc 3/8 PE475.980v01-00

HU

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE............5



PE475.980v01-00 4/8 PR\883837HU.doc

HU



PR\883837HU.doc 5/8 PE475.980v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0730),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek 
megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0447/2011),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdésével összhangban;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el 
kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az adócsalás elleni küzdelem javítása 
érdekében az európai költségvetési unió 
létrehozásának a tagállamok közötti 
kiterjedt, gyors, hatékony, 
felhasználóbarát és lehetőség szerint 
automatikus információcserét kell 
magában foglalnia.
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Or. en

Indokolás

Az adózásról szóló valamennyi uniós jogszabály a mikro- és makrogazdasági célkitűzések 
egyidejű megvalósítására irányuló egyik fontos eszköznek tekintendő. Ezért e rendeletben 
egyértelmű hivatkozni kell a belső piacra és az európai költségvetési unióra.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A jövedéki jogszabályok helyes 
alkalmazásához szükséges információk 
cseréje céljából két vagy több, közös vagy 
egymást kiegészítő érdekű tagállam 
kockázatelemzés alapján megállapodhat 
abban, hogy saját területükön egyidejű 
ellenőrzésnek vetik alá egy vagy több 
gazdasági szereplő vagy egyéb személy 
jövedéki adózási helyzetét, feltéve, hogy az 
ilyen ellenőrzés várhatóan hatékonyabb, 
mintha csak egyetlen tagállamban kerülne 
sor ellenőrzésre. 

(1) A jövedéki jogszabályok helyes 
alkalmazásának céljából két vagy több 
tagállam adott esetben kockázatelemzés 
alapján megállapodhat abban, hogy saját 
területükön egyidejű ellenőrzésnek vetik 
alá egy vagy több – az érintett tagállamok 
szempontjából közös vagy egymást 
kiegészítő érdekeltségekkel rendelkező –
gazdasági szereplő vagy egyéb személy 
jövedéki adózási helyzetét, amennyiben az 
egyidejű ellenőrzés hatékonyabbnak tűnik, 
mint ha csak egyetlen tagállamban kerülne 
sor ellenőrzésre. 

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett 
megállapodás létrejötte esetén a 
megállapodásban részes minden illetékes 
hatóság saját képviselőt jelöl ki, aki felelős 
az egyidejű ellenőrzési művelet 
felügyeletéért és összehangolásáért.

(A módosítás a magyar változatot nem 
érinti.)
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Or. en

Indokolás
Az egyidejű ellenőrzéseknek nem pusztán opcionálisnak kell lenniük, hanem e rendelet által 
lehetővé tett természetes eljárásnak.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság és a tagállamok 
megvizsgálják és értékelik e rendelet 
alkalmazását. E célból a Bizottság 
rendszeresen összefoglalja a tagállamok 
tapasztalatait annak érdekében, hogy az e 
rendelettel létrehozott rendszer működését 
javítsa. 

(1) A Bizottság és a tagállamok 
megvizsgálják és értékelik e rendelet 
alkalmazását. E célból a Bizottság 
rendszeresen összehasonlítja és elemzi a 
tagállamok tapasztalatait annak érdekében, 
hogy az e rendelettel létrehozott rendszer 
működését javítsa. 

Or. en

Indokolás
A Bizottságnak egyértelmű és aktív szerepet kell játszania e rendelet alkalmazásának 
felügyeletében. Ennek nemcsak a tagállamok tapasztalatainak összefoglalásából, hanem azok 
európai nézőpontból történő mélyreható elemzéséből kell állnia.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak értékelése céljából, hogy a 
közigazgatási együttműködés e rendszere 
mennyire hatékony a jövedéki 
jogszabályok alkalmazásának 
érvényesítésében és a jövedéki adókat 
érintő adóelkerülés és csalás elleni 
küzdelemben, a tagállamok az első 
albekezdésben említettek mellett minden 
egyéb rendelkezésükre álló információt 
közölhetnek a Bizottsággal.

Annak értékelése céljából, hogy a 
közigazgatási együttműködés e rendszere 
mennyire hatékony a jövedéki 
jogszabályok alkalmazásának 
érvényesítésében és a jövedéki adókat 
érintő adóelkerülés és csalás elleni 
küzdelemben, a tagállamokat felkérik, 
hogy közöljenek a Bizottsággal az első 
albekezdésben említettek mellett minden 
egyéb rendelkezésükre álló információt.

Or. en
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Indokolás
Az információközlésnek nem pusztán opcionálisnak kell lennie, hanem e rendelet által 
lehetővé tett természetes eljárásnak.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
37. cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet hatálybalépésétől kezdve és 
különösen a tagállamok által közölt 
információk alapján, e rendelet 
alkalmazásáról a Bizottság ötévente
jelentést nyújt be az Európai Parlament és a 
Tanács részére.

E rendelet hatálybalépésétől kezdve és 
különösen a tagállamok által közölt 
információk alapján, e rendelet 
alkalmazásáról a Bizottság háromévente
jelentést nyújt be az Európai Parlament és a 
Tanács részére.

Or. en

Indokolás
A rendelet alkalmazásáról szóló jelentés ötévente történő benyújtása túl hosszú időszakot 
jelent, különösen az adóügy és a költségvetési unió területén zajló jelentős európai szintű 
reformok idején. Ezért a hatékonyabb hatásvizsgálat és szükség esetén a jogszabály 
kiigazítása érdekében rövidebb időszakot javasolunk. 


