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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 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 jobboldali 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 egységes szerkezetbe foglalt (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 Portugália számára a Madeira autonóm régióban és az Azori-szigetek autonóm 
régióban előállított egyes alkoholtartalmú termékek tekintetében kedvezményes 
jövedékiadó-mérték alkalmazásának engedélyezéséről szóló tanácsi határozatra 
irányuló javaslatról
(COM(2020)0240 – C9-0190/2020 – 2020/0118(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0240),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikkére, amelynek 
megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C9-0190/2020),

– tekintettel eljárási szabályzata 82. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A9-0140/2020),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felhívja 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.



PE654.017v02-00 6/7 RR\1210610HU.docx

HU

INDOKOLÁS

A. Jogi keret

A 349. cikk megengedi az uniós jogszabályoktól való eltérés alkalmazását a legkülső 
régiókban, részbeni kompenzációképpen távoli elhelyezkedésükért és sajátos nehézségeikért. 
E javaslat egyike azon számos javaslatnak, amelyek hasonló eltéréseket irányoznak elő az 
adózás terén a következő többéves – azaz a 2020–2027-es időszakra vonatkozó – pénzügyi 
keretben.

B. A Madeirán, valamint az Azori-szigeteken előállított rumra, likőrre és párlatra vonatkozó 
jövedékiadó-mérték

A javasolt határozat 1. cikke a portugál állam számára engedélyezné a Madeirán és az Azori-
szigeteken helyben előállított és értékesített rumra, likőrre és párlatra vonatkozó jövedékiadó-
mérték rendes mértékhez viszonyított legfeljebb 75%-os csökkentését. Ez csupán a jelenlegi 
eltérés egyszerű meghosszabbítását jelenti.

C. A Madeirán, valamint az Azori-szigeteken előállított és Portugália kontinentális területén 
értékesített rumra, likőrre és párlatra vonatkozó jövedékiadó-mérték

A javasolt határozat 2. cikke a portugál állam számára engedélyezné a Madeirán és az Azori-
szigeteken előállított, de Portugália kontinentális területén értékesített rumra, likőrre és 
párlatra vonatkozó jövedékiadó-mérték rendes mértékhez viszonyított legfeljebb 50%-os 
csökkentését. Ez új rendelkezés, amelynek célja az említett – piaci körülmények között 
nehezen előállítható és értékesíthető – termékek értékesítésének elősegítése.

D. Az említett szeszes italok meghatározása

Az eltérések tárgyát képező termékek 3. cikkben található meghatározása oltalom alatt álló 
eredetmegjelölésükre (a madeirai rum esetében) vagy nyersanyag-összetevőik helyi eredetére 
hivatkozik.

E. Jelentéstétel

A határozat Portugáliát az eltérés végrehajtásáról és hatásáról szóló jelentés benyújtására 
kötelezi.

F. Az előadó véleménye

Az előadó úgy véli, hogy az adózási szabályoktól való említett eltérés rendkívül korlátozott 
hatóköre folytán, valamint a legkülső régiókban való előállításhoz szervesen kapcsolódó 
gazdasági nehézségek miatt indokolt. Ezért javasolja, hogy a javasolt határozatot a Parlament 
módosítás nélkül, az eljárási szabályzat 52. cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
egyszerűsített eljárásban hagyja jóvá.
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ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím Javaslat Portugália számára a Madeira autonóm régióban és az Azori-
szigetek autonóm régióban előállított egyes alkoholtartalmú termékek 
tekintetében kedvezményes jövedékiadó-mérték alkalmazásának 
engedélyezéséről szóló tanácsi határozatra
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