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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 2006/112/EK irányelvnek az említett irányelv egyes rendelkezéseiben használt 
kifejezések jelentésének meghatározására vonatkozó végrehajtási hatáskörök 
Bizottságra ruházása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre 
irányuló javaslatról
(COM(2020)0749 – C9-0002/2021 – 2020/0331(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0749),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek 
megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C9-0002/2021),

– tekintettel a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének 
alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, amely 
szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

– tekintettel eljárási szabályzata 82. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0201/2021),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa 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.
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INDOKOLÁS

A Bizottság a héairányelv tekintetében jelenleg nem rendelkezik végrehajtási hatáskörökkel. A 
Bizottság egyetlen meglévő eszköze az uniós héaszabályok egységes alkalmazásának 
előmozdítására a héairányelv 398. cikke alapján létrehozott tanácsadó bizottság, a héabizottság.

A héabizottság tanácsadó bizottság, ezért jelenleg csak nem kötelező erejű iránymutatásokat 
fogalmazhat meg a héairányelv alkalmazásával kapcsolatosan, kötelező érvényű végrehajtási 
intézkedéseket ugyanis kizárólag a Tanács fogadhat el a Bizottság javaslata alapján (a 
héairányelv 397. cikke). Az iránymutatások követése tehát önkéntes jellegű volt, ezért nem 
voltak képesek biztosítani az uniós héajogszabályok egységes alkalmazását.

A héairányelv tagállamok általi értelmezésében fennálló eltérések alighanem kettős adóztatást 
okoznak és bizonytalanságot vonnak maguk után, valamint többletköltségekkel járnak a 
vállalkozások számára, amin csak hosszú idő elteltével az Európai Unió Bíróságának (EUB) 
ítélete változtathat, esetenként olyan értelmezéshez vezetve, amelyet korábban a tagállamok 
többsége nem osztott.

A fent ismertetett helyzet orvosolása és annak lehetővé tétele érdekében, hogy számos 
héarendelkezés értelmezéseminden tagállam számára kötelező legyen, a Bizottság a héairányelv 
módosítását javasolja egy bizottság létrehozása érdekében, amely a héa bizonyos területein 
végrehajtási jogi aktusok Bizottság általi elfogadását felügyelné. E javaslatot a helyreállítási 
stratégiát támogató igazságos és egyszerű adózásra irányuló cselekvési tervről szóló 
közleményben jelentették be.

Az új bizottság a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 
2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 
komitológiai rendelet) alapján jön létre. A bizottság által követendő eljárás a komitológiai 
rendelet 2. cikkében előírt vizsgálóbizottsági eljárás, amely a végrehajtási intézkedések 
elfogadásához minősített többségi szavazást ír elő. 

Néhány szempontot ki kell emelni:

 Először is, a bizottsági eljárások csak olyan korlátozott számú, a héairányelv 
rendelkezéseit végrehajtó szabályok kapcsán kerülnének alkalmazásra, amelyek 
esetében közös értelmezésre van szükség. A héairányelv bármilyen változtatásához – a 
jelenlegi helyzetnek megfelelően – a Tanácsban egyhangú egyetértésre van szükség. 

 Másodszor, mind az adóhatóságoknak, mind pedig a vállalkozásoknak érdekében áll, 
hogy megkönnyítsék a héairányelv rendelkezéseivel kapcsolatos egységes értelmezések 
kialakítását, mivel az e területen tapasztalható ellentmondások valószínűleg kettős 
adóztatást, a verseny torzulását és a vállalkozások számára további költségeket 
eredményeznének. Ebben a tekintetben a bizottsági eljárás az uniós jogban az e közös 
értelmezések kialakításának megkönnyítésére régóta alkalmazott, általános 
megközelítési módszer. Érdemes megjegyezni, hogy a közvetett adózás területén a 
szokásos bizottsági eljárásokat már alkalmazzák a héával kapcsolatos közigazgatási 
együttműködés és a jövedéki adók esetében.
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 Harmadszor, a Tanács megőrzi a ráruházott végrehajtási hatásköröket, amennyiben 
azok nem tartoznak a Bizottság felhatalmazásának szigorúan meghatározott hatálya alá, 
különösen a tagállamok szempontjából kifejezetten érzékeny, lényeges kérdésekben. 

 Negyedszer, a régi „héabizottság” továbbra is vitafórumként működik, és 
iránymutatásokat fogadhat el.

Mindezek alapján az előadó azt javasolja, hogy a Parlament hagyja jóvá a Bizottság javaslatát. 
Az irányelv lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy javaslatot tegyen a héairányelv több 
rendelkezésének közös értelmezésére, amelyek a vállalkozások érdekében megakadályozzák 
azok eltérő alkalmazását, és amelyeket a Tanácsban minősített többségi szavazással lehetne 
elfogadni. 

****
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ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím A 2006/112/EK irányelvnek az említett irányelv egyes rendelkezéseiben 
használt kifejezések jelentésének meghatározására vonatkozó 
végrehajtási hatáskörök Bizottságra ruházása tekintetében történő 
módosítása
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