
26. módosítás
12. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) A harmadik országbeli gyümölcsszaporító- és ültet-
vényanyag-exportőröket nyilvántartásba veszik annak érdeké-
ben, hogy valamennyi szakaszban biztosított legyen a nyomon
követhetőség.

28. módosítás
19a. cikk (új)

19a. cikk

Az alkalmazás értékelése

A Bizottság az ezen irányelvhez tartozó végrehajtási irányelvek
hatálybalépésétől számított öt éven belül megvizsgálja az
irányelv alkalmazásának eredményeit, és az Európai Parla-
mentnek és a Tanácsnak egy, a szükséges módosításokra
vonatkozó javaslatokkal kiegészített jelentést nyújt be.

29. módosítás
21. cikk

A tagállamok XXXX. január 1-jéig átmenetileg engedélyezhetik
saját területükön az ezen irányelv hatálybalépésekor már meg-
lévő anyanövényekből származó minősített és CAC szaporítóa-
nyag forgalmazását.

A tagállamok ezen irányelv hatálybalépése után 10 évig átme-
netileg engedélyezhetik saját területükön az ezen irányelv hatály-
balépésekor már meglévő anyanövényekből származó minősített
és CAC szaporítóanyag forgalmazását.

30. módosítás
22. cikk, (2a) albekezdés (új)

Az új alkalmazási rendelkezések elfogadásáig továbbra is a
hatályon kívül helyezendő 92/34/EGK irányelv alkalmazási
rendelkezései maradnak hatályban.

P6_TA(2007)0587

A hozzáadottértékadó-mértékek *

Az Európai Parlament 2007. december 11-i jogalkotási állásfoglalása a 2006/112/EK irányelvnek a
hozzáadottértékadó-mértékekre vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések tekintetében történő
módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2007)0381 – C6-0253/2007 –

2007/0136(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0381),

– tekintettel az EK-Szerződés 93. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C6-0253/2007),

– tekintettel a standard héa-kulcsoktól eltérő héa-kulcsokról szóló, a Tanácshoz intézett bizottsági közle-
ményre (COM(2007)0380),
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– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0469/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének
(2) bekezdése értelmében;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

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

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

1. módosítás

(1) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(1) A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006.
november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv bizonyos eltérése-
ket ír elő a héa-mértékek területén. Ezen eltérések közül egyesek
konkrét időpontban járnak le, mások pedig a végleges szabályo-
zás elfogadásáig maradnak érvényben.

(1) A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006.
november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv bizonyos eltérése-
ket tesz lehetővé a héa-mértékek területén. Ezen eltérések közül
egyesek konkrét időpontban járnak le, mások pedig a végleges
szabályozás elfogadásáig maradnak érvényben a Közösségen
belüli ügyletek esetében.

2. módosítás

(1A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(1a) A szubszidiaritás elvével összhangban a Közösség a
közvetlen adóztatás területén, a héa-mértékek megállapítását
illetően nem ütközhet a tagállamok hatáskörébe a belső piac
megfelelő működésének biztosításához szükséges mértéken túl.
Különösen a helyi szinten nyújtott szolgáltatások – amennyi-
ben nem járnak határon átnyúló tevékenységekkel – általában
nem gyakorolnak hatást a belső piac működésére.

3. módosítás

(2) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(2) A tagállamok közötti egyenlőbb bánásmód biztosítása
céljából azokat az eltéréseket, melyek nem akadályozzák a
belső piac zavartalan működését és nem ellentétesek más közös-
ségi politikákkal, meghosszabbítják 2010 végéig, vagyis a mini-
mum 15%-os normál adómérték, valamint a kedvezményes
adómérték munkaerőigényes szolgáltatásokra való kísérleti alkal-
mazásának lejártáig. Ezzel szemben egyes eltéréseket nem hosz-
szabbítanak meg.

(2) A tagállamok közötti egyenlő bánásmód biztosítása céljá-
ból azokat az eltéréseket, melyek nem akadályozzák a belső piac
zavartalan működését és nem ellentétesek más közösségi politi-
kákkal, meghosszabbítják 2010 végéig, vagyis a minimum
15%-os normál adómérték, valamint a kedvezményes adómér-
ték munkaerőigényes szolgáltatásokra való kísérleti alkalmazásá-
nak lejártáig. Különleges indokok alapján egyes eltéréseket nem
hosszabbítanak meg.
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4. módosítás
(2A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(2a) A 2010. december 31-ig tartó időszaknak elég hosz-
szúnak kell lennie ahhoz, hogy a Tanács következtetésre jus-
son a közösségen belüli ügyletek megadóztatására vonatkozó
végleges rendszer bevezetését illető célkitűzésének elvetéséről,
a származási országban történő adóztatás elve és a héa-mérté-
kek közelítését célzó megközelítés alapján.

5. módosítás
(2B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(2b) A 2010. december 31-ig tartó időszaknak elég hosz-
szúnak kell lennie ahhoz is, hogy a Tanács következtetésre jus-
son a héa-mértékek végleges szerkezetét illetően, amelyben a
tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani eltérő
héa-mértékek alkalmazására, amennyiben a belső piac és más
közösségi politikák zökkenőmentes működése biztosított. Ezen
időszak alatt a jelenlegi szabályokat kell körültekintően alkal-
mazni a határesetek kellő figyelembevételével, hogy a tagálla-
mokat ne akadályozzák meg jogos politikai célkitűzéseik eléré-
sében, mielőtt vagy miután a Tanács döntésre jut a hozzá-
adottérték-adó végleges szerkezetét illetően.

6. módosítás
(2C) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(2c) A szubszidiaritás elvével összhangban és azt követően,
hogy a Tanács meghatározza a Közösségen belüli ügyletek
megadóztatásának végleges rendszerét, a tagállamok számára
lehetővé kell tenni, hogy – egyértelműen meghatározott társa-
dalmi, gazdasági és környezetvédelmi okokból, illetve a végfel-
használó javára – csökkentett, kivételes esetben akár nulla
százalékos adókulcsot alkalmazzanak az alapvető áruk és szol-
gáltatások, úgy mint az élelmiszerek és a gyógyszerek tekinte-
tében.

7. módosítás
(2D) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(2d) A szubszidiaritás elvével összhangban és azt követően,
hogy a Tanács meghatározza a Közösségen belüli ügyletek
megadóztatásának végleges rendszerét, a tagállamok számára
lehetővé kell tenni, hogy csökkentett, sőt kivételes esetben akár
nulla százalékos adókulcsot alkalmazzanak a helyi szinten
nyújtott szolgáltatások tekintetében, ideértve az oktatással, a
jóléti és társadalombiztosítási munkával, valamint a kultúrá-
val kapcsolatban álló szolgáltatásokat és árukat.

8. módosítás
(2E) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(2e) A Közösségen belüli ügyletek megadóztatására vonat-
kozó bármely jövőbeli rendszernek átláthatónak kell lennie, és
szem előtt kell tartania az igazgatás egyszerűségét.
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9. módosítás
(6) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(6) A Magyarország és Szlovákia számára biztosított elté-
réseket nem hosszabbítják meg, mert e tagállamok nem alkal-
mazták vagy már nem alkalmazzák a kedvezményes adómérté-
ket.

(6) Ki kell emelni, hogy azoknak a tagállamoknak, amelyek
nem alkalmazták vagy már nem alkalmazzák a 2007-ben lejárt
ideiglenes héa-ra vonatkozó eltéréseket, lehetőséget kell adni
arra, hogy 2010. december 31-ig élhessenek az ideiglenes elté-
rés lehetőségével.

P6_TA(2007)0588

Az ARTEMIS közös vállakozás *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a beágyazott számítástechnikai rendszerekre irá-
nyuló közös technológiai kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás (ARTEMIS) létrehozásáról
szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0243 – C6-0172/2007 – 2007/0088(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0243),

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (1) (a költségvetési rendeletre) és különösen
annak 185. cikkére,

– tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről
szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi
megállapodásra (2) és különösen annak 47. pontjára,

– tekintettel az EK-Szerződés 171. és 172. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parla-
menttel (C6-0172/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság, a Jogi
Bizottság és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság véleményére (A6-0484/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. úgy véli, hogy a jogalkotási javaslatban megjelölt referenciaösszegnek összhangban kell állnia a jelen-
legi, 2007–2013-as többéves pénzügyi keret 1a. fejezetének felső határával, illetve a 2006. május 17-i
intézményközi megállapodás 47. pontjának rendelkezéseivel; rámutat, hogy a 2013 utáni összes finanszíro-
zást a következő pénzügyi keretről szóló tárgyalások keretében kell meghatározni;

3. emlékeztet arra, hogy a Költségvetési Bizottság véleménye nem vetíti előre a 2006. május 17-i intéz-
ményközi megállapodás 47. pontjában megállapított, az ARTEMIS közös vállalkozás létrehozására vonat-
kozó folyamat kimenetelét;

(1) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított
rendelet.

(2) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
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