
Közös hozzáadottértékadó-rendszer * 

P6_TA(2008)0319 

Az Európai Parlament 2008. július 8-i jogalkotási állásfoglalása a közös hozzáadottértékadó- 
rendszerről szóló, 2006. november 28–i 2006/112/EK irányelv módosításáról szóló tanácsi 

irányelvre irányuló javaslatról (COM(2007)0677 – C6-0433/2007 – 2007/0238(CNS)) 

(2009/C 294 E/28) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0677), 

— tekintettel az EK-Szerződés 93. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6- 
0433/2007), 

— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

— tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0232/2008), 

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát; 

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 álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

1. módosítás 
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

(2) preambulumbekezdés 

(2) A földgáz és a villamos energia importjára és adóztatási 
helyére vonatkozó rendelkezéseket illetően megállapítható, hogy 
a 77/388/EGK irányelvet a gáz és a villamos energia értékesítési 
helyére vonatkozó szabályok tekintetében módosító 2003. 
október 7–i 2003/92/EK tanácsi irányelv által létesített külön 
rendszer nem alkalmazható a földgáznak az elosztó hálózat 
részét nem képező vezetéken keresztül történő importjára és 
értékesítésére, így különösen nem a szállító hálózathoz tartozó 
azon vezetékek esetére, amelyeken keresztül a határokon 
átnyúló, földgázvezetéken történő ügyletek zöme megvalósul. 
Célszerű ezért a földgáz valamennyi földgázvezetéken keresztül 
történő importját és értékesítését a külön rendszer hatálya alá 
vonni. 

(2) A hatályban lévő szabályok biztosítják, hogy a héá-t a 
földgáz vagy a villamos energia megrendelő általi tényleges 
fogyasztásának helyén szedjék be. Ezek a szabályok kizárják a 
tagállamok közötti verseny torzulásának lehetőségét. A földgáz 
és a villamos energia importjára és adóztatási helyére vonatkozó 
rendelkezéseket illetően megállapítható, hogy a 77/388/EGK 
irányelvet a gáz és a villamos energia értékesítési helyére vonat
kozó szabályok tekintetében módosító, 2003. október 7–i 
2003/92/EK tanácsi irányelv által létesített külön rendszer 
nem alkalmazható a földgáznak az elosztó hálózat részét nem 
képező vezetéken keresztül történő importjára és értékesítésére, 
így különösen nem a szállító hálózathoz tartozó azon vezetékek 
esetére, amelyeken keresztül a határokon átnyúló, földgázveze
téken történő ügyletek zöme megvalósul. A külön rendszer 
hatálya indokolatlanul korlátozott, nem felel meg a gazdasági 
valóságnak, és célszerű ezért a földgáz valamennyi földgázveze
téken keresztül történő importját és értékesítését a külön rend
szer hatálya alá vonni. Ezenkívül nagyobb egyértelműséget kell
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teremteni a 2006/112/EK irányelv Közösségen belüli követ
kezetes alkalmazásának és értelmezésének biztosítása érde
kében, összhangban a földgáz belső piacára vonatkozó 
közös szabályokról szóló, 2003. június 26–i 2003/55/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) 2. cikkében 
szereplő fogalommeghatározásokkal, melyek megmagya
rázzák, hogy mit jelent a földgáz vezetéken történő szállí
tása és elosztása. 

_____________ 
( 1 ) HL L 176., 2003.7.15., 57. o. 

2. módosítás 
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

(3) preambulumbekezdés 

(3) Ez a külön rendszer jelenleg nem alkalmazható a föld
gázszállító tartályhajókon keresztül történő importra és értéke
sítésre sem, holott az ilyen módon szállított földgáz tulajdon
ságai megegyeznek a vezetéken importált és értékesített föld
gázéval, és az újragázosítását követően szintén földgázvezetéken 
szállítják. Célszerű ezért a földgázszállító tartályhajón keresztül 
történő importot és értékesítést is a külön rendszer hatálya alá 
vonni. 

(3) Ez a külön rendszer jelenleg nem alkalmazható a föld
gázszállító tartályhajókon keresztül történő importra és értéke
sítésre sem, holott az ilyen módon szállított földgáz tulajdon
ságai megegyeznek a vezetéken importált és értékesített föld
gázéval, és az újragázosítását követően szintén földgázvezetéken 
szállítják. Célszerű ezért a földgázvezetékek között a földgáz
szállító tartályhajón keresztül történő importot és az ehhez 
kapcsolódó értékesítést is a különös szabályozás hatálya alá 
vonni. 

3. módosítás 
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

(4) preambulumbekezdés 

(4) Az első határokon átnyúló távfűtési- és távhűtési hálóza
tokat már üzembe helyezték. A távfűtés és a távhűtés értékesí
tése és importja ugyanazokat a problémákat veti fel, mint a 
földgázé és a villamos energiáé. A hatályban lévő szabályok 
biztosítják, hogy a héát ott szedjék be, ahol a megrendelő a 
földgázt vagy a villamos energiát ténylegesen fogyasztja. Ezek 
a szabályok tehát kizárják a tagállamok közötti verseny torzu
lásának lehetőségét. Következésképpen célszerű a földgázra és a 
villamos energiára alkalmazott rendszert alkalmazni a távfűtésre 
és a távhűtésre is. 

(4) Az első, határokon átnyúló távfűtési- és távhűtési hálóza
tokat már üzembe helyezték. A távfűtés és a távhűtés értékesí
tése és importja tekintetében ugyanazok a problémák merülnek 
fel, mint a földgáz és a villamos energia tekintetében. Követ
kezésképpen célszerű a földgázra és a villamos energiára alkal
mazott rendszert alkalmazni a távfűtésre és a távhűtésre is. 

4. módosítás 
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

(6) preambulumbekezdés 

(6) A Bizottság hatáskörébe tartozó, a földgáz-, a villamos
energia- és a távhőszolgáltatás terén alkalmazott kedvezményes 
adómérték versenyt torzító hatásának megítélésére vonatkozó, 
jelenleg hatályban lévő eljárás végrehajtása során szerzett friss 
tapasztalatok rámutattak ezen eljárás elavultságára és felesleges
ségére. Az adóztatási hely meghatározására vonatkozó szabá
lyok ugyanis biztosítják, hogy a héát ott szedjék be, ahol a 
megrendelő a földgázt, a villamos energiát, a távfűtést és a 
távhűtést ténylegesen fogyasztja. Ezek a szabályok tehát kizárják 
a tagállamok közötti verseny torzulásának lehetőségét. Fontos 
azonban, hogy a tagállam megfelelően értesítse a Bizottságot és 
a többi tagállamot, ha kedvezményes adómértéket vezet be 
ebben a nagyon érzékeny ágazatban. Következésképpen a héa- 
bizottsággal folytatandó előzetes egyeztetési eljárásra van 
szükség. 

(6) A Bizottság hatáskörébe tartozó, a földgáz-, a villamos
energia- és a távhőszolgáltatás terén alkalmazott kedvezményes 
adómérték versenyt torzító hatásának megítélésére vonatkozó, a 
2006/112/EK irányelv 102. cikkében meghatározott eljárás 
végrehajtása során szerzett friss tapasztalatok rámutattak ezen 
eljárás elavultságára és feleslegességére. Az adóztatási hely 
meghatározására vonatkozó szabályok ugyanis biztosítják, 
hogy a HÉÁ-t ott szedjék be, ahol a megrendelő a földgázt, a 
villamos energiát, a távfűtést és a távhűtést ténylegesen 
fogyasztja, ami semlegessé teszi a héa mértékét. Ezek a szabá
lyok tehát kizárják a tagállamok közötti verseny torzulásának 
lehetőségét. Fontos azonban, hogy a tagállam megfelelően érte
sítse a Bizottságot és a többi tagállamot, ha kedvezményes 
adómértéket vezet be ebben a nagyon érzékeny ágazatban. 
Következésképpen a héa-bizottsággal folytatandó előzetes egyez
tetési eljárásra van szükség.
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5. módosítás 
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

(7) preambulumbekezdés 

(7) Az EK-Szerződés 171.cikke alapján létrehozott közös 
vállalkozások és más struktúrák feladata a közösségi politikák 
végrehajtása. Annak elkerülése érdekében, hogy az adóztatás 
hatására az adóztatás helye szerinti tagállam a többi tagállam 
rovására előnyben részesüljön, a Közösségek által létrehozott, 
jogi személyiséggel rendelkező, és az Európai Közösségek álta
lános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló, 2002. június 25–i 1605/2002/EK, Euratom rendelet 
alapján a Közösségek általános költségvetése terhére tényleges 
hozzájárulásokat kapó közös vállalkozások számára mentességet 
kell biztosítani a beszerzéseik után fizetendő héa alól. 

(7) Az EK-Szerződés 171.cikke alapján létrehozott közös 
vállalkozások és más struktúrák feladata a közösségi politikák 
végrehajtása. Annak elkerülése érdekében, hogy az adóztatás 
hatására az adóztatás helye szerinti tagállam a többi tagállam 
rovására előnyben részesüljön, a Közösségek által létrehozott, 
jogi személyiséggel rendelkező, és az Európai Közösségek álta
lános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló, 2002. június 25–i 1605/2002/EK, Euratom rendelet 
alapján a Közösségek általános költségvetése terhére tényleges 
hozzájárulásokban részesülő közös vállalkozások számára mentes
séget kell biztosítani a beszerzéseik után fizetendő héa alól, 
feltéve hogy nem végeznek a 2006/112/EK irányelv 9. cikke 
(1) bekezdésének második albekezdése értelmében vett gazda
sági tevékenységet. 

6. módosítás 
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

(10) preambulumbekezdés 

(10) Ebben az összefüggésben indokolt az említett elvet az 
adóalany részére értékesített ingatlan javakra, illetve az ezekhez 
kötődő fontosabb szolgáltatásokra is alkalmazni. Ezek ugyanis a 
legjelentősebb esetek egyfelől az említett javak értéke és gazda
sági élettartama tekintetében, másfelől pedig abból a szem
pontból, hogy vegyes célú felhasználásuk a gyakorlatban általá
nosan elterjedt. 

(10) Ebben az összefüggésben indokolt az említett szabályt az 
adóalany részére értékesített ingatlan javakra, illetve az ezekhez 
kötődő fontosabb szolgáltatásokra is alkalmazni, melyek gazda
sági értékük miatt az ingatlanszerzéshez hasonlíthatók. Ezek 
ugyanis a legjelentősebb esetek egyfelől az említett javak értéke 
és gazdasági élettartama tekintetében, másfelől pedig abból a 
szempontból, hogy vegyes célú felhasználásuk a gyakorlatban 
általánosan elterjedt. Ezzel ellentétben ki kell zárni ezen 
irányelv hatálya alól azokat a kisebb helyreállításokat vagy 
javításokat, melyek korlátozott gazdasági jelentőséggel bírnak. 

7. módosítás 
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1. cikk – 3a. pont (új) 
2006/112/EK irányelv 

V. cím – 1. fejezet – 4. szakasz – cím 

(3a) Az V. cím 1. fejezet 4. szakaszának címe helyébe a 
következő szöveg lép: 

„Szállító- illetve elosztó hálózatokon keresztül teljesített 
termékértékesítés teljesítési helye” 

8. módosítás 
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1. cikk – 4. pont 
2006/112/EK irányelv 
38. cikk – (1) bekezdés 

1. Az adóköteles viszonteladó számára a földgázvezetéken vagy 
földgázszállító tartályhajón keresztül történő földgázértékesítés, 
a villamosenergia-értékesítés, illetve a távfűtési vagy távhűtési 
hálózaton keresztül történő fűtés vagy hűtés értékesítése esetén 
a teljesítés helyének azt a helyet kell tekinteni, ahol az adókö
teles viszonteladó azon gazdasági tevékenységének székhelye 

(1) Az adóköteles viszonteladó számára a földgázvezetéken 
vagy földgázszállító tartályhajón keresztül történő földgázérté
kesítés földgázvezetékek között, a villamosenergia-értékesítés, 
illetve a távfűtési vagy távhűtési hálózaton keresztül történő 
fűtés vagy hűtés értékesítése esetén a teljesítés helyének azt a 
helyet kell tekinteni, ahol az adóköteles viszonteladó azon
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vagy állandó telephelye van, amely részére a terméket értéke
sítik, ilyen székhely vagy állandó telephely hiányában pedig ahol 
állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van. 

gazdasági tevékenységének székhelye vagy állandó telephelye 
van, amely részére a terméket értékesítik, ilyen székhely vagy 
állandó telephely hiányában pedig ahol állandó lakóhelye vagy 
szokásos tartózkodási helye van. 

9. módosítás 
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1. cikk – 4. pont 
2006/112/EK irányelv 
39. cikk – (1) bekezdés 

A 38. cikk hatálya alá nem tartozó, földgázvezetéken vagy föld
gázszállító tartályhajón keresztül történő földgázértékesítés, 
villamosenergia-, illetve távfűtés és távhűtés értékesítése esetén 
a teljesítés helyének azt a helyet kell tekinteni, ahol a megren
delő a termékeket ténylegesen használja vagy fogyasztja. 

A 38. cikk hatálya alá nem tartozó, földgázvezetéken vagy föld
gázszállító tartályhajón keresztül történő földgázértékesítés föld
gázvezetékek között, villamosenergia-, illetve távfűtés és 
távhűtés értékesítése esetén a teljesítés helyének azt a helyet 
kell tekinteni, ahol a megrendelő a termékeket ténylegesen hasz
nálja vagy fogyasztja. 

10. módosítás 
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1. cikk – 11. pont 
2006/112/EK irányelv 

168a. cikk – (1) bekezdés 

Ingatlanszerzés, -építés, -felújítás, illetve az ingatlan jelentős 
átalakítása során az adókötelezettséggel egyidejűleg keletkező 
eredeti adólevonási jogot csak az ingatlannak az adólevonásra 
jogosító tevékenységek céljából történő tényleges használata 
arányában lehet gyakorolni. 

Ingatlanszerzés, -építés, -felújítás, illetve az ingatlan jelentős 
átalakítása során az adókötelezettséggel egyidejűleg keletkező 
eredeti adólevonási jogot csak az ingatlannak az adólevonásra 
jogosító tevékenységek céljából történő tényleges használata 
arányában lehet gyakorolni. Ki kell zárni e rendelkezés hatálya 
alól a kisebb helyreállításokat vagy javításokat. 

Stratégiai környezeti vizsgálatra vonatkozó jegyzőkönyv az országhatáron átter
jedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 1991-ben espoo-i ENSZ–EGB egyez
ményhez * 

P6_TA(2008)0320 

Az Európai Parlament 2008. július 8-i jogalkotási állásfoglalása az országhatáron átterjedő 
környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 1991–ben aláírt espoo-i ENSZ–EGB egyezményhez 
kapcsolódó, a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség 
nevében történő jóváhagyásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2008)0132 – 

C6-0161/2008 – 2008/0052(CNS)) 

(2009/C 294 E/29) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2008)0132), 

— tekintettel az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 1991-ben aláírt espoo-i 
ENSZ/EGB egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló jegyzőkönyvre, 

— tekintettel az EK-Szerződés 175. cikkének (1) bekezdésére és 300. cikke (2) bekezdése első albekezdé
sének első mondatára,
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