
— tekintettel eljárási szabályzata 80a. és 51. cikkére, 

— tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A6- 
0216/2008), 

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 
szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem 
tartalmaz, és mivel a korábbi jogszabályok és az említett módosítások változatlanul hagyott rendelkezései 
tekintetében a javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe 
foglalását tartalmazza, 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgála
taiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően kiigazított formában; 

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani 
kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

P6_TC1-COD(2007)0287 

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2009. február 19-én került elfogadásra az 
ízesített bor, ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, 
megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályokról szóló 2009/…/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (átdolgozott változat) 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik 
a végleges jogalkotási aktussal: …/EK rendelet). 

Kedvezményes mértékű hozzáadottérték-adó * 

P6_TA(2009)0072 

Az Európai Parlament 2009. február 19-i jogalkotási állásfoglalása a 2006/112/EK irányelvnek a 
hozzáadottérték-adó kedvezményes mértéke tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi 

irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0428 – C6-0299/2008 – 2008/0143(CNS)) 

(2010/C 76 E/24) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0428), 

— tekintettel az EK-Szerződés 93. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6- 
0299/2008), 

— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

— tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 
véleményére (A6-0047/2009),
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1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát módosított formájában; 

2. felhívja 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 MÓDOSÍTÁS 

Módosítás 6 
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

4 preambulumbekezdés 

(4) Az említett közlemény szerint a belső piac zavartalan 
működését hátrányosan nem befolyásolják a helyben nyújtott 
szolgáltatásokra alkalmazott eltérő héa-mértékek. Ezért helyén
való lehetővé tenni minden tagállam számára, hogy kedvezmé
nyes héa-mértéket alkalmazzon olyan szolgáltatásokra, mint a 
2010 végéig alkalmazandó átmeneti rendelkezések alá tartozó 
munkaerő-igényes szolgáltatások, a lakáságazathoz és a testápo
láshoz kapcsolódó szolgáltatások és az éttermi szolgáltatások. 
Ezek a változtatások lehetővé teszik a tagállamok számára, 
hogy a fokozott energiamegtakarításra és –hatékonyságra 
irányuló felújítási és javítási munkálatokra kedvezményes 
héa-mértéket alkalmazzanak. 

(4) Az említett közlemény szerint a helyben nyújtott szolgál
tatásokra alkalmazott eltérő héa-mértékek nem jelentenek 
komoly kockázatot a belső piac zavartalan működésére 
nézve, sőt, előnyös hatásaik is lehetnek a munkahely
teremtés és a feketegazdaság elleni küzdelem vonatkozá
sában. Ezért helyénvaló lehetővé tenni minden tagállam 
számára, hogy kedvezményes héa-mértéket alkalmazzon olyan 
szolgáltatásokra, mint a 2010 végéig alkalmazandó átmeneti 
rendelkezések alá tartozó munkaerő-igényes szolgáltatások, a 
lakáságazathoz és a testápoláshoz kapcsolódó szolgáltatások és 
az éttermi szolgáltatások. A kedvezményes héa-mértékek 
számos szolgáltatási ágazat átalakítása révén pozitív hatást 
gyakorolnának, hiszen csökkentenék a be nem jelentett 
foglalkoztatás mértékét. A tagállamoknak egyértelmű és 
hozzáférhető iránymutatást kell biztosítaniuk a vállalko
zások számára a kedvezményes héa-mértékek hatálya vonat
kozásában. 

Módosítás 7 
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

4 a preambulumbekezdés (új) 

(4a) A lakáságazat tekintetében az irányelv lehetővé teszi a 
tagállamok számára, hogy a fokozott energiahatékonyságra és 
energiamegtakarításra irányuló felújítási és javítási munkála
tokra kedvezményes héa-mértéket alkalmazzanak. 

Módosítás 2 
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

Melléklet – 5a pont (új) 
2006/112/EK irányelv 
III. melléklet – 11 pont 

(5a) A 11. pont helyébe a következő szöveg lép: 

„11. az általában a mezőgazdasági termelésben 
történő használatra szánt termékértékesítések és 
szolgáltatások, beleértve a gépeket, de az olyan 
tárgyi eszközök, mint például az épületek kivéte
lével;”
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A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

Módosítás 5 
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

Melléklet – 7 pont 
2006/112/EK irányelv 
III melléklet – 16 pont 

(16) temetkezési vállalkozói szolgáltatások és hamvasztási szol
gáltatások nyújtása, beleértve az ezzel kapcsolatos termék
értékesítéseket is; 

(16) temetkezési vállalkozói szolgáltatások és hamvasztási szol
gáltatások nyújtása, beleértve az ezzel kapcsolatos termék
értékesítéseket is, mint a síremlékek és sírkövek, valamint 
azok gondozása; 

Módosítás 4 
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

Melléklet – 7a pont (új) 
2006/112/EK irányelv 

III. melléklet – 18a pont (új) 

(7a) A melléklet a következő 18a. ponttal egészül ki: 

„18a. gyermekruházat és gyermekcipő;” 

Az Európai Unió Kiadóhivatalának szervezeti felépítése és működése 

P6_TA(2009)0079 

Az Európai Parlament 2009. február 19-i határozata az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a 
Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága határozat- 
tervezetéről az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatalának szervezéséről és 

működéséről (2008/2164(ACI)) 

(2010/C 76 E/25) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel elnöke 2008. október 1-i levelére, 

— tekintettel az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és 
Szociális Bizottság és a Régiók Bizottságának határozattervezetére az Európai Közösségek Hivatalos 
Kiadványai Hivatalának szervezéséről és működéséről (SEC(2008)2109 - C6-0256/2008), 

— tekintettel az EK-Szerződés 254. cikkének (1) és (2) bekezdésére, 

— tekintettel a Nizzai Szerződést elfogadó kormányközi konferencia záróokmányához csatolt, az Európai 
Közösséget létrehozó szerződés 10. cikkéről szóló 3. nyilatkozatra, 

— tekintettel a Tanács 2009. január 26-i levelére, amelyben tájékoztatja a Kiadóhivatal létrehozásáért felelős 
többi intézményt és szervet a Kiadóhivatal irányítóbizottsága által 2001. január 9-én jóváhagyott, 
valamint a Tanács által 2009. január 19-én elfogadott határozattervezet ( 1 ) bizonyos módosításairól, 

— tekintettel eljárási szabályzata 120. cikkének (1) bekezdésére, 

— tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A6-0426/2008),
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