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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 609/2014/EU, Euratom rendeletnek a tagállamok számára a kiszámíthatóság fokozása, 
valamint a tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre 
bocsátásakor alkalmazandó vitarendezési eljárások pontosítása érdekében történő 
módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2021)0327 – C9-0257/2021 – 2021/0161(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2021)0327),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 322. cikkének (2) bekezdésére 
és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére, amelyeknek 
megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C9-0257/2021),

– tekintettel az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság 
közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és 
a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról és az új 
saját források bevezetésére irányuló ütemtervről szóló, 2020. december 16-i 
intézményközi megállapodásra1, 

– tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről és a 2014/335/EU, Euratom 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. december14-i (EU, Euratom) 
2020/2053 tanácsi határozatra2 és különösen annak 10. cikkére, 

– tekintettel a nem újrafeldolgozott műanyag csomagolási hulladékon alapuló saját forrás 
kiszámításáról, az említett saját forrás rendelkezésre bocsátásának módszereiről és 
eljárásáról, a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről, valamint a bruttó 
nemzeti jövedelmen alapuló saját forrás egyes vonatkozásairól szóló, 2021. április 30-i 
(EU, Euratom) 2021/770 tanácsi rendeletre3,

– tekintettel az Európai Számvevőszéknek a 609/2014/EU, Euratom rendeletnek a 
tagállamok számára történő kiszámíthatóság növelése, és a hagyományos, héa- és GNI-
alapú saját források rendelkezésre bocsátásakor alkalmazandó vitarendezési eljárások 
tisztázása érdekében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló bizottsági 
javaslatról szóló, 2021. szeptember 22-i, 2/2021. számú véleményére (COM(2021) 327, 
2021. június 25., 2021/0161(NLE))4,

– tekintettel a nem újrafeldolgozott műanyag csomagolási hulladékon alapuló saját forrás 
kiszámításáról, az említett saját forrás rendelkezésre bocsátásának módszereiről és 

1 HL L 433. I, 2020.12.22., 28. o.
2 HL L 424., 2020.12.15., 1. o.
3 HL L 165., 2021.5.11., 15. o.
4 HL C 402. I, 2021.10.5., 1. o.



PE697.681v02-00 6/15 RR\1245423HU.docx

HU

eljárásáról, a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről, valamint a bruttó 
nemzeti jövedelmen alapuló saját forrás egyes vonatkozásairól szóló tanácsi rendelet 
tervezetéről szóló, 2021. március 25-i jogalkotási állásfoglalására5, 

 tekintettel eljárási szabályzata 82. cikkére,

 tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0347/2021),

1. Jjváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének és az Európai Atomenergia-
közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkének megfelelően;

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.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 609/2014/EU, Euratom tanácsi 
rendelet11 szilárd és stabil alapot biztosít 
ugyan az EU finanszírozási mechanizmusa 
számára, de a saját források rendelkezésre 
bocsátására vonatkozó rendelkezéseit a 
tagállamok számára biztosítandó 
kiszámíthatóság fokozása érdekében, 
illetve vitarendezési eljárások bevezetése 
céljából javítani kell.

(1) A 609/2014/EU, Euratom tanácsi 
rendelet11 szilárd és stabil alapot biztosít 
ugyan az EU finanszírozási mechanizmusa 
számára, de a saját források rendelkezésre 
bocsátására vonatkozó egyes rendelkezéseit 
a tagállamok számára biztosítandó 
kiszámíthatóság fokozása érdekében 
javítani kell.

__________________ __________________
11 A Tanács 609/2014/EU, Euratom 
rendelete (2014. május 26.) a tradicionális, 
a héa- és a GNI-alapú saját források 
rendelkezésre bocsátásának módszereiről 

11 A Tanács 609/2014/EU, Euratom 
rendelete (2014. május 26.) a tradicionális, 
a héa- és a GNI-alapú saját források 
rendelkezésre bocsátásának módszereiről 

5 Elfogadott szövegek, P9_TA(2021)0104.
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és eljárásáról, valamint a készpénzigények 
teljesítését célzó intézkedésekről (HL 
L 168., 2014.6.7., 39. o.).

és eljárásáról, valamint a készpénzigények 
teljesítését célzó intézkedésekről (HL 
L 168., 2014.6.7., 39. o.).

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A rendszer arányosságának 
biztosítása és az elrettentő hatás 
fenntartása érdekében a 609/2014/EU, 
Euratom rendelet 16 százalékpontra 
korlátozza a kamatlábak alapkamat feletti 
növekedését. Ez az 16 százalékpontos felső 
határ csak azon esetekben alkalmazandó, 
amely az (EU, Euratom) 2016/804 tanácsi 
rendelet12 hatálybalépését követően vált 
ismertté. Következésképpen a 2016/804 
rendelet hatálybalépése előtt már ismert 
azon esetek, amelyekben különösen 
magas összegű kamatokról van szó, nem 
részesülhetnek e korlátozásban, 
függetlenül attól, hogy a kamat összegét 
már közölték-e a tagállamokkal. Ezekben 
az esetekben a tagállamoknak továbbra is 
olyan kamatösszegeket kell fizetniük, 
amelyek nem arányosak az esedékes 
tőkeösszeggel. A 609/2014/EU, Euratom 
rendelet vonatkozó rendelkezéseinek 
egyértelművé tétele és egyszerűsítése 
érdekében a növekedés 16 százalékpontra 
való korlátozását minden olyan 
kamatösszegre alkalmazni kell, amelyről 
az adott tagállamot e rendelet 
hatálybalépése előtt nem értesítették.

törölve

__________________
12 A Tanács (EU, Euratom) 2016/804 
rendelete (2016. május 17.) a 
tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját 
források rendelkezésre bocsátásának 
módszereiről és eljárásáról, valamint a 
készpénzigények teljesítését célzó 
intézkedésekről szóló 609/2014/EU, 
Euratom rendelet módosításáról (HL L 
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132., 2016.5.21., 85. o.).

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Amennyiben a tagállamok és a 
Bizottság nem értenek egyet a 
tradicionális saját források rendelkezésre 
bocsátásával kapcsolatban, az 
átláthatóság javítása és a tagállamok 
védelemhez való jogának tisztázása 
érdekében a 609/2014/EU, Euratom 
rendeletben hivatalossá kell tenni és be 
kell vezetni a felülvizsgálati eljárást. 
Ezenkívül be kell vezetni a fenntartással 
történő befizetés jelenlegi gyakorlatát 
tükröző rendelkezéseket is, lehetővé téve, 
hogy a tagállamok az EUMSZ 
268. cikkével és 340. cikkének 
(2) bekezdésével összhangban jogalap 
nélküli gazdagodásra irányuló keresetet 
indítsanak a Bizottsággal szemben.

törölve

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont
609/2014/EU, Euratom rendelet
10b cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a cikk a következő (7) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„(7) Amennyiben az érintett tagállam 
és a Bizottság nem tud megállapodni az e 
cikk (2) bekezdése első albekezdésének 
c) pontjában említett héaalapú saját 
források egyes kiigazításairól, a tagállam 
kérheti a Bizottságot, hogy a 13b. cikkel 
összhangban vizsgálja felül értékelését.”;
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont
609/2014/EU, Euratom rendelet
12 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az (5) bekezdés harmadik 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:

törölve

„Az első és a második albekezdés szerinti 
teljes növekedés nem haladhatja meg a 
16 százalékpontot. A növekedés 
16 százalékpontra történő korlátozása 
minden olyan esetben alkalmazandó, 
amelyben a kamat összegét... [dátum 
beillesztése – e (módosító) rendelet 
hatálybalépése] előtt nem közölték a 
tagállammal. A megnövelt kamatlábat a 
késedelem teljes időtartamára alkalmazni 
kell.”;

Indokolás

A késedelmi kamat kiszámítására alkalmazott módszer módosítása gyengítheti az Unió 
pénzügyi érdekeinek védelmére és a saját források időben történő rendelkezésre bocsátására 
irányuló tagállami ösztönzőket. Veszélyeztetheti a saját források rendszerének megfelelő 
működését. Az elhúzódó rendelkezésre bocsátási eljárásokat azonban egyesek az új saját 
források bevezetésének elutasítására is felhasználhatnák.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – c pont
609/2014/EU, Euratom rendelet
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a cikk a következő (5) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„(5) Amennyiben a tagállam és a 
Bizottság nem tud egyetérteni az e cikk 
(2) bekezdésének első albekezdésében 
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említett indokokkal, a tagállam kérheti a 
Bizottságot, hogy a 13b. cikkel 
összhangban vizsgálja felül értékelését”;

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
609/2014/EU, Euratom rendelet
13b cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13b. cikk törölve
Felülvizsgálati eljárás
(1) A tagállam és a Bizottság közötti, a 
13. cikk (5) bekezdésében említett 
nézeteltérés, vagy az Unió költségvetésébe 
befizetendő tradicionális saját források 
egyéb összegeit illető nézeteltérés esetén a 
tagállam kérheti a Bizottságot, hogy a 
kézhezvételtől számított három hónapon 
belül vizsgálja felül értékelését. A 
tagállam és a Bizottság közötti, a 10b. cikk 
(7) bekezdésében említett nézeteltérés 
esetén a tagállam kérheti a Bizottságot, 
hogy a kézhezvételtől számított két 
hónapon belül vizsgálja felül értékelését. 
A 10b. cikk (7) bekezdésében említett 
esetek kivételével a kérelemben meg kell 
indokolni a kért felülvizsgálatot, és 
csatolni kell az alátámasztó 
dokumentumokat. A kérelem és az azt 
követő eljárás nem változtatja meg a 
tagállamok azon kötelezettségét, hogy az 
Unió költségvetésének rendelkezésére 
bocsássák az esedékes saját forrásokat.
(2) A Bizottság az (1) bekezdésben 
előírt kérelem kézhezvételétől számított 
hat hónapon belül közli a tagállammal a 
kérelemben foglalt indokokkal 
kapcsolatos észrevételeit. Amennyiben a 
Bizottság további információ kérését tartja 
szükségesnek, a hat hónapos határidő a 
kért kiegészítő információ kézhezvételének 
időpontjától kezdődik. Az érintett tagállam 
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három hónapon belül megadja a 
kiegészítő információt. A tagállam és a 
Bizottság közötti, a 10b. cikk 
(7) bekezdésében említett nézeteltérés 
esetén a Bizottság a kérelem 
kézhezvételétől számított három hónapon 
belül közli a tagállammal a kérelemben 
megadott indokokkal kapcsolatos 
észrevételeit.
(3) Amennyiben a tagállam nem tud 
további releváns információt szolgáltatni 
a felülvizsgálati eljáráshoz, felkérheti a 
Bizottságot, hogy a rendelkezésre álló 
információk alapján válaszoljon. A hat 
hónapos határidő ebben az esetben a 
kérelem kézhezvételétől kezdődik.
(4) Amennyiben egy tagállam 
megsemmisítés iránti keresetet nyújt be a 
Bizottság által az 1553/89/EGK, Euratom 
rendelet 9. cikkének (1a) bekezdése 
alapján elfogadott határozat ellen, és a 
Bizottság még nem válaszolt az ugyanazon 
héakorrekcióra vonatkozó felülvizsgálati 
eljárás keretében, a Bizottság az Európai 
Unió Bíróságának jogerős ítéletéig 
felfüggeszti a felülvizsgálati eljárást.

Indokolás

A felülvizsgálati eljárás azzal a kockázattal járna, hogy a számítások pontosságára és az 
adatszolgáltatásra vonatkozó „bizonyítási teher” megfordulna. A rendelkezésre bocsátás 
folyamata gyengülhet és lehúzódhat. Az Európai Bíróság elé terjesztett ügyek száma 
megsokszorozódhat.A gyors felülvizsgálati záradék tehát a felülvizsgálat iránti kérelmek 
megsokszorozódásához, valamint a rendelkezésre bocsátási gépezet ebből következő 
zavaraihoz és leállásaihoz vezethet. Ez adminisztratív kapacitásokat kötne le, és nemzeti 
szinten és a Bizottságnál is további személyzetet igényelne.
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INDOKOLÁS

A rendelkezésre bocsátásról szóló rendelet az egyik olyan végrehajtási rendelet, amely a saját 
forrásokról szóló határozattal6 együtt alkotja az EU saját forrásainak rendszerére vonatkozó jogi 
keretet. A rendelkezésre bocsátásról szóló rendelet meghatározza a saját források különböző 
kategóriáinak a Bizottság rendelkezésére bocsátására vonatkozó eljárásokat és határidőket. Míg 
a Tanács az év elején új rendelkezésre bocsátási szabályokat fogadott el a műanyagon alapú új 
saját forrás (az úgynevezett MAR2) és a héaalapú saját forrás tekintetében, a jelen módosító 
rendeletre irányuló javaslat az úgynevezett MAR1-et módosítaná, elsősorban a hagyományos 
saját források operatív kezelése tekintetében. A Bizottság ezt a javaslatot azon néhány tagállam 
nyomására nyújtotta be, amelyek szívesen látnák a saját források rendelkezésre bocsátásának 
alapszabályaiban bizonyos változások bevezetését.

A korábbi jogalkotási konzultációs eljárások során az Európai Parlament – a Költségvetési 
Bizottság jelentései alapján – jelentős többséget szerzett a jogalkotási állásfoglalásokhoz, 
amelyek hangsúlyozták a saját források kiszabása, beszedése és rendelkezésre bocsátása terén 
az őszinte együttműködés elvének fenntartásának szükségességét, valamint az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelmére vonatkozó kollektív felelősségvállalás fogalmát. A Parlament 
következetesen megvédte a késedelmi kamatok ijesztően magas szintjét és a Bizottság 
szolgálatainak azon lehetőségét, hogy vitás esetekben gyorsan reagáljanak, mivel ez a rendszer 
megbízható működése szempontjából – beleértve a pénzgazdálkodási és pénzforgalmi 
irányítást is – kulcsfontosságúnak bizonyult.   

Mindezek alapján a társelőadók a módosító rendelethez az alábbi megközelítést 
javasolják :
Az egyes kiigazítások időzítésével vagy a központi számla választható használatával 
kapcsolatos technikai frissítések és módosítások némelyike indokoltnak tűnik az eljárási 
hatékonyság és a tagállamok számára biztosított jobb kiszámíthatóság miatt, és ezért 
támogatható. Van azonban két olyan módosítási javaslat, amely a korábban jól működő 
eljárások és az intézményi feladatmegosztás megzavarásának kockázatát hordozza magában.

1. A késedelmi kamatok kiszámítására vonatkozó módszertan módosításával megszűnne az 
arra való ösztönzés, hogy minden esedékes összeget szükségtelen késedelem nélkül 
bocsássanak rendelkezésre, és ez az összes többi tagállam hátrányára válhat. A felső határ 16%-
osra történő csökkentése egy olyan dinamikus folyamat első lépése lehet, amely tovább 
gyengítené a nemzeti hatóságok számára a túl magas késedelmi kamatok fegyelmező hatását.     

2. A bizottsági szövegben javasolt felülvizsgálati eljárás viszonylag kisebb változtatást 
jelentene. A saját forrásokkal foglalkozó munkacsoportban jelenleg uralkodó hangulatot 
tekintve azonban előrelátható, hogy a Tanács ezeket a rendelkezéseket „horogként” fogja 
használni a bizottsági szöveg további módosítására azzal a céllal, hogy „megerősítse a 
tagállamok védelemhez való jogát a Bizottság szolgálatainak jelenlegi előjogainak rovására”. 

A társelőadók úgy vélik, hogy a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezés bevezetése felesleges 

6 A Tanács (EU, Euratom) 2020/2053 határozata (2020. december 14.) az Európai Unió saját forrásainak 
rendszeréről és a 2014/335/EU, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 424., 2020.12.15., 1. o.).
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és kontraproduktív lehet. Először is, az Európai Bíróság közelmúltbeli ítélkezési gyakorlata7 
megerősíti, hogy a tagállamok még a fenntartások tárgyát képező kifizetések esetében is már 
rendelkeznek jogorvoslati lehetőségekkel. Másodszor, egy ilyen új mechanizmus lehetővé 
tenné – sőt akár ösztönözné –, hogy a tagállamok bizonyos kötelezettségeket ok nélkül kétségbe 
vonjanak. Ez nagyfokú bürokratikus és jogi erőfeszítéseket eredményezne, és talán még azt is 
szükségessé tenné, hogy a hagyományos saját forrásokkal kapcsolatos több, viszonylag 
jelentéktelen jogi vitára reagálva a biztosok testülete hivatalos bizottsági határozatokat 
fogadjon el. Ez a tendencia szükségtelenül megterhelné az intézményekben rendelkezésre álló 
adminisztratív kapacitást, és politikai polarizációs elemet vinne be a „gépezet” elérhetővé 
tételébe.   

A társelőadók ezért a vonatkozó bekezdések, preambulumbekezdések és hivatkozások 
törlését javasolják a saját forrásokra vonatkozó végrehajtási szabályok romlásának 
megelőzése érdekében. Tekintettel az új saját források jövőbeli bevezetésére, különösen fontos 
az alapszabályok stabil alapjának fenntartása, ahol a tagállamok egyértelmű ösztönzőkkel 
rendelkeznek arra, hogy az Unió nevében betöltsék a saját források gondos kivetésével és 
beszedésével kapcsolatos szerepüket. 

Megjegyezzük, hogy az uniós jognak a nemzeti „hatáskörökkel” szembeni elsőbbségét 
megkérdőjelező szellem azzal fenyeget, hogy az a saját források rendszerének végrehajtására 
is hatással lesz. Jelen módosításaink azt jeleznék a Bizottság és a tagállamok számára a 
Tanácsban, hogy elvárjuk tőlük az őszinte együttműködést és az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelmét.

Általánosságban elmondható, hogy a társelőadók úgy vélik, hogy a saját források rendszerének 
új saját források bevezetése révén történő mélyreható reformja továbbra is kiemelkedő 
fontosságú az EU jövője és a Next Generation EU helyreállítási terv teljesítése szempontjából, 
mivel forrásokat biztosít az adósság visszafizetéséhez. A társelőadók hangsúlyozzák, hogy a 
végrehajtási szabályok a saját források rendszerének szerves részét képezik. Stabilnak, 
ugyanakkor nyitottnak és rugalmasnak kell lenniük ahhoz, hogy a közeli jövőben további, más 
jellegű saját forrásokat is figyelembe lehessen venni. Ezzel összefüggésben a társelőadók 
emlékeztetnek az intézményközi megállapodás jelentőségére, ideértve annak a saját források 
bevezetésére vonatkozó ütemtervét is. Az ütemterv magában foglalja az új saját források 
bevezetésének különböző lépéseit, de az intézmények közötti együttműködés módozatait – 
köztük a rendszeres párbeszédet – és a saját források reformját vezérlő elveket, például az 
őszinte együttműködés elvét is.

7 Cseh Köztársaság/Bizottság (C-575/18 P)
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