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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 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 2006/112/EK irányelvnek a közérdeket szolgáló uniós intézkedések összefüggésében az 
importra, valamint bizonyos termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra 
vonatkozó mentességek tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre 
irányuló javaslatról
(COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2021)0181),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek 
megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C9-0132/2021),

– tekintettel eljárási szabályzata 82. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0155/2021),

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 és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.



PE691.440v02-00 6/8 RR\1231192HU.docx

HU

INDOKOLÁS

A héairányelv a 143. cikk (1) bekezdésének fa) pontjában és a 151. cikk (1) bekezdésének aa) 
pontjában előírt mentességről rendelkezik, amely lehetővé teszi a héa levonását az uniós 
szervek részére történő termékimportok és a nekik nyújtott termékek és szolgáltatások 
tekintetében, amelyek az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 
(PPI) hatálya alá tartoznak. A PPI vonatkozó értelmezése alapján ez a mentesség szigorúan 
azokra a beszerzésekre korlátozódik, amelyeket az adott uniós szerv általi hivatalos célú 
felhasználásra végeztek. Nem alkalmazandó tehát azon termékek és szolgáltatások 
beszerzésére, amelyeket a tagállamok vagy egy nemzeti egészségügyi hatóság vagy kórház 
számára való ingyenes rendelkezésre bocsátásra szánnak, mivel ez nem tekinthető hivatalos 
célú felhasználásnak. Pontosan ezek az esetek azonban különösen fontosak lehetnek a 
válságokra – például a Covid19-világjárványra – adott válaszként, és ezért a jelenleg 
alkalmazandó héamentességek e tekintetben elégtelennek tekinthetők.

E javaslat célja tehát egy átfogó héamentesség bevezetése a Bizottság, illetve valamely uniós 
jog alapján létrehozott ügynökség vagy szerv által – az uniós jog által közérdekből ráruházott 
megbízatás teljesítésének keretében – végzett termék- és szolgáltatásbeszerzésekre 
vonatkozóan.

A mentesség hatálya alá tartozó ügyletek közé tartoznak a következők:
- diagnosztikai vizsgálatok és tesztelési eszközök, valamint laboratóriumi berendezések;
- egyéni védőeszközök, például kesztyűk, légzőkészülékek, maszkok, köpenyek, 

fertőtlenítőszerek és felszerelések;
- sátrak, kempingágyak, ruhaneműk és élelmiszer;
- kutató- és mentőfelszerelések, homokzsákok, mentőmellények és felfújható csónakok;
- antimikrobiális szerek és antibiotikumok, vegyi fenyegetések elleni ellenanyagok, 

sugársérülések elleni kezelések, antitoxinok, jódtabletták;
- vérkészítmények vagy antitestek;
- sugárzásmérő készülékek;
- a szükséges termékek fejlesztése, gyártása és beszerzése, kutatási és innovációs 

tevékenységek, termékek stratégiai készletezése; gyógyszeripari engedélyek, 
karanténlétesítmények, klinikai vizsgálatok, helyiségek fertőtlenítése stb.

A javaslat az uniós programok esetében felszámolja a héát mint költségtényezőt. Fontos 
megjegyezni, hogy e héamentesség bevezetése nem jár negatív következményekkel az uniós 
költségvetésre nézve.

A mentességi bizonyítvány papíralapú változatának használatával járó adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében a javaslat elektronikus formanyomtatvány bevezetését is előírja.

A fentiek fényében az előadó úgy véli, hogy a javaslatot a lehető leghamarabb jóvá kell 
hagyni, hogy a Bizottság meg tudja valósítani a Covid19-világjárvány indokolatlan terhek 
nélküli kezeléséhez szükséges megoldásokat. A jelenlegi rendkívüli körülményekre tekintettel 
az előadó ezért javasolja a javaslat módosítások nélküli jóváhagyását az eljárási szabályzat 52. 
cikkének (1) bekezdése szerinti egyszerűsített eljárás keretében.
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ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím A 2006/112/EK irányelvnek az Unió közérdekű intézkedései 
tekintetében a behozatalra és egyes árubeszerzésekre vonatkozó 
mentességek tekintetében történő módosítása
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