
A fordított adókivetési mechanizmus bizonyos csalásra alkalmas termékekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó választható és ideiglenes alkalmazása (a 2006/112/EK 
irányelv módosítása) * 

P7_TA(2010)0011 

Az Európai Parlament 2010. február 10-i jogalkotási állásfoglalása a 2006/112/EK irányelvnek a 
fordított adókivetési mechanizmus bizonyos csalásra alkalmas termékekre és szolgáltatásokra 
vonatkozó választható és ideiglenes alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi 

irányelvre irányuló javaslatról (COM(2009)0511 – C7-0210/2009 – 2009/0139(CNS)) 

(2010/C 341 E/18) 

(Különleges jogalkotási eljárás – Konzultáció) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0511), 

— tekintettel az EK-Szerződés 93. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7- 
0210/2009), 

— tekintettel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali 
eljárásokra gyakorolt hatásairól szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági 
közleményre (COM(2009)0665), 

— tekintettel az EU működéséről szóló szerződés 113. cikkére, 

— tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére, 

— tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A7-0008/2010), 

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát; 

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

3. felhívja 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 álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok parlament
jeinek. 

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

Módosítás 1 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
4 preambulumbekezdés 

(4) Az előre meghatározott jegyzéket, amelyről a tagállamok 
választhatnak, azon termékekre és szolgáltatásokra kell szűkí
teni, amelyek a közelmúltbeli tapasztalatok alapján különösen 
alkalmasak csalásra. Az említett mechanizmus bevezetésének 
eredményes értékelése és hatásának körültekintő vizsgálata érde
kében a tagállamok választási lehetőségeit korlátozni szükséges. 

(4) Az előre meghatározott jegyzéket, amelyről a tagállamok 
választhatnak, azon termékekre és szolgáltatásokra kell szűkí
teni, amelyek a közelmúltbeli tapasztalatok alapján különösen 
alkalmasak csalásra. Az említett mechanizmus bevezetésének 
eredményes értékelése és hatásának körültekintő vizsgálata érde
kében a tagállamok választási lehetőségeit az előre meghatá
rozott listán szereplő árukra és szolgáltatásokra szükséges korlá
tozni.
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A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

Módosítás 2 
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

4 a preambulumbekezdés (új) 

(4a) A mechanizmus hatálya alá tartozó termékek és szol
gáltatások meghatározásakor a tagállamoknak az üvegházha
tást okozó gázkibocsátási egységeket kell kiválasztaniuk, vala
mint legfeljebb kettőt a VI A. melléklet A. részében felsorolt 
kategóriák közül. 

Módosítás 3 
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

7 preambulumbekezdés 

(7) Annak érdekében, hogy a mechanizmusnak a csalásnak 
kitett tevékenységekre vonatkozó alkalmazását átlátható módon 
tudják kiértékelni, a tagállamok értékelő jelentéseinek a tagál
lamok által előre meghatározott kritériumokon szükséges 
alapulniuk. Az említett értékelésnek egyértelműen ki szükséges 
térnie a csalásokkal kapcsolatos helyzetre a mechanizmus alkal
mazását megelőzően és azt követően, valamint a csalásokkal 
kapcsolatos tendenciák változására, beleértve más termékek és 
szolgáltatások értékesítését, a kiskereskedelmi szinten folytatott 
értékesítést és a más tagállamokba történő értékesítést. 

(7) Annak érdekében, hogy a mechanizmus alkalmazásának a 
csalárd tevékenységekre gyakorolt hatása átlátható módon érté
kelhető legyen, a tagállamok értékelő jelentéseinek előre megha
tározott kritériumokon kell alapulniuk. Az egységes alkalmazás 
érdekében hatáskört kell biztosítani a Bizottság számára, hogy 
intézkedéseket fogadjon el, amelyek célja – a tagállamok 
hozzájárulásai alapján és tekintetbe véve a Héa Bizottság 
tanácsait is – azon értékelési kritériumok meghatározása, 
amelyeket a tagállamok alkalmaznak, amikor a fordított 
adókivetési mechanizmus csalásokra gyakorolt hatását érté
kelik. A Bizottságnak ezeket a kritériumokat 2010. június 
30-ig kell kidolgoznia. Az említett értékelésnek egyértelműen 
ki szükséges térnie a csalásokkal kapcsolatos helyzetre a mecha
nizmus alkalmazását megelőzően és azt követően, valamint a 
csalásokkal kapcsolatos tendenciák változására, beleértve más 
termékek és szolgáltatások értékesítését, a kiskereskedelmi 
szinten folytatott értékesítést és a más tagállamokba történő 
értékesítést. 

Módosítás 4 
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

8 preambulumbekezdés 

(8) A jelentésnek értékelnie kell az előírások teljesítéséből az 
adóalanyok számára felmerülő költségeket, valamint a tagál
lamok által viselt végrehajtási költségeket, beleértve az ellen 
őrzési és vizsgálati intézkedések költségeit. 

(8) A jelentésnek értékelnie kell az előírások teljesítéséből az 
adóalanyok számára felmerülő költségeket, valamint a tagál
lamok által viselt végrehajtási költségeket, beleértve az ellen 
őrzési és vizsgálati intézkedések költségeit, továbbá a héa-bevé
telekben az adott tagállam által, a VI. A. mellékletben felsorolt 
termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan kiválasztott és 
alkalmazott mechanizmusból fakadóan bekövetkező lehetséges 
változásokat is. 

Módosítás 5 
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

8 a preambulumbekezdés (új) 

(8a) A tagállamok értékelő jelentései alapján a Bizott
ságnak 2014. július 1-jéig be kell nyújtania az Európai Parla
mentnek és a Tanácsnak egy jelentést, megfelelő javaslatokkal 
együtt, amely értékeli a mechanizmust alkalmazó intézkedés 
átfogó eredményességét és hatékonyságát, valamint az intéz
kedés költség-haszon arányát annak újraértékelése érdekében, 
hogy indokolt volna-e hatályának kiterjesztése vagy bővítése.
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A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

Módosítás 6 
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1 cikk – 1 pont 
2006/112/EK irányelv 

199a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

1. A tagállamok 2014. szeptember 31-ig, legalább kétéves 
időszakra bevezethetnek és alkalmazhatnak egy olyan mecha
nizmust, amelyben a VI A. mellékletben felsorolt termék- és 
szolgáltatáskategóriák esetében a héa-fizetési kötelezettséget 
áthárítják az adóköteles termék vásárlójára illetve a szolgál
tatás igénybevevőjére. 

1. A tagállamok 2014. december 31-ig, legalább kétéves 
időszakra bevezethetnek és alkalmazhatnak egy olyan mecha
nizmust, amelyben a VI A. mellékletben felsorolt termék- és 
szolgáltatáskategóriák esetében a héa-fizetési kötelezettséget 
áthárítják az adóalanyra, aki a terméket megveszi, illetve a 
szolgáltatást igénybe veszi. 

Módosítás 7 
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1 cikk – 1 pont 
2006/112/EK irányelv 

199a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

Az említett mechanizmus hatálya alá tartozó termékek és szol
gáltatások esetében a tagállamok a VI A. mellékletben felsorolt 
kategóriák közül legfeljebb hármat választhatnak ki, amelyek 
közül legfeljebb két kategória vonatkozhat termékekre. 

Az említett mechanizmus hatálya alá vonandó termékek és szol
gáltatások meghatározásakor a tagállamok kiválasztják az üveg
házhatást okozó gázkibocsátási egységeket, továbbá legfeljebb 
kettőt a VI. A. melléklet A. részében felsorolt kategóriák 
közül. 

Módosítás 8 
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1 cikk – 1 pont 
2006/112/EK irányelv 

199a cikk – 2 bekezdés – b pont 

b) megfelelő és hatékony jelentéstételi kötelezettséget vezetnek 
be a mechanizmus hatálya alá tartozó termékeket és szolgál
tatásokat értékesítő adóalanyokra vonatkozóan, amely 
minden ügylet esetében lehetővé teszi a vevő és az eladó 
adóalany valamint a szállított termékek vagy szolgáltatások 
típusának azonosítását, és a szállítások adóidőszakának és 
értékének meghatározását; 

b) megfelelő és hatékony jelentéstételi kötelezettséget vezetnek 
be a mechanizmus hatálya alá tartozó termékeket és szolgál
tatásokat értékesítő adóalanyokra vonatkozóan, amely 
minden egyes ügylet esetében időszakonként, illetve az 
ügyletekre vonatkozó általános jelentéstétel alapján lehe
tővé teszi a vevő és az eladó adóalany, valamint a szállított 
termékek vagy szolgáltatások típusának azonosítását, és a 
szállítások adóidőszakának és értékének meghatározását; 

Módosítás 9 
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1 cikk – 1 pont 
2006/112/EK irányelv 

199a cikk – 2 bekezdés – c pont 

c) az eladó által benyújtott információk keresztellenőrzése 
céljából ügyletenkénti vagy általános jelentéstételi kötelezett
séget tesznek kötelezővé azon adóalanyok számára, amelyek 
a mechanizmus hatálya alá tartozó termékeket vásárolnak 
vagy szolgáltatásokat vesznek igénybe; 

c) az eladó által benyújtott információk keresztellenőrzése 
céljából időszakonként ismétlődő, ügyletenkénti vagy álta
lános jelentéstételi kötelezettséget tesznek kötelezővé azon 
adóalanyok számára, amelyek a mechanizmus hatálya alá 
tartozó termékeket vásárolnak vagy szolgáltatásokat vesznek 
igénybe;
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A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

Módosítás 10 
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1 cikk – 1 pont 
2006/112/EK irányelv 

199a cikk – 2 bekezdés – d pont 

d) megfelelő és hatékony ellenőrző intézkedéseket vezetnek be 
a csalások jelenlegi formáinak felderítésére és visszaszorítá
sára, valamint azért, hogy megelőzzék a csalások átterjedését 
más termékekre és szolgáltatásokra, a kiskereskedelem szint
jére vagy más tagállamokba. 

d) megfelelő és hatékony ellenőrző intézkedéseket vezetnek be - 
a már létező, be nem jelentett ellenőrzések kíséretében- a 
csalások jelenlegi formáinak felderítésére és visszaszorítására, 
valamint azért, hogy megelőzzék a csalások átterjedését más 
termékekre és szolgáltatásokra, a kiskereskedelem szintjére 
vagy más tagállamokba. 

Módosítás 11 
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1 cikk – 1 pont 
2006/112/EK irányelv 

199a cikk – 2 a bekezdés (új) 

(2a) Az a tagállam, amely az (1) bekezdésben meghatá
rozott mechanizmus bevezetését választja, bármely, az adott 
mechanizmus hatálya alá tartozó terméket vásárló vagy szol
gáltatást igénybe vevő adóalanyt kötelezhet egyedi adat-alapú 
jelentések benyújtására, annak tisztázása érdekében, hogy a 
szóban forgó termékek és szolgáltatások rendes kereskedelmi 
vagy egyéb célokra kerülnek-e felhasználásra. 

Módosítás 12 
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1 cikk – 1 pont 
2006/112/EK irányelv 

199a cikk – 3 a bekezdés (új) 

(3a) A tagállamok inputja alapján a Bizottság állapítja 
meg a (3) bekezdés b) pontjában említett értékelési kritériu
mokat, miután konzultált a Héa Bizottsággal. 

Módosítás 13 
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1 cikk – 1 pont 
2006/112/EK irányelv 

199a cikk – 4 bekezdés – f a pont (új) 

fa) a héa-bevételekben a tagállam által a VI. A. mellékletben 
felsorolt termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan kivá
lasztott és alkalmazott mechanizmusból fakadóan bekövet
kező lehetséges változások.
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A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

Módosítás 14 
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1 cikk – 1 pont 
2006/112/EK irányelv 

199a cikk – 4 a bekezdés (új) 

(4a) A tagállamok (4) bekezdésben említett jelentései 
alapján a Bizottság 2014. július 1-jéig benyújt az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak egy jelentést - megfelelő javas
latokkal együtt -, amely értékeli a mechanizmust alkalmazó 
intézkedés átfogó eredményességét és hatékonyságát, valamint 
az intézkedés költség-haszon arányát annak újraértékelése 
érdekében, hogy indokolt-e az intézkedés hatályának kiterjesz
tése vagy bővítése. 

ERFA: A marginalizált közösségeket segítő, lakáscélú intézkedések támogatható
sága ***I 

P7_TA(2010)0012 

Az Európai Parlament 2010. február 10-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletnek a marginalizált közösségeket segítő, lakáscélú intézkedések 
támogathatósága tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 

irányuló javaslatról (COM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD)) 

(2010/C 341 E/19) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2009)0382), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 162. cikkére, amely alapján a Bizottság 
javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0095/2009), 

— tekintettel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali 
eljárásokra gyakorolt hatásairól szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági 
közleményre (COM(2009)0665), 

— tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (3) bekezdésére és 178. cikkére, 

— tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére, 

— tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A7-0048/2009), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

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

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