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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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— tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amely alapján a Tanács 
konzultált a Parlamenttel (C6-0161/2008), 

— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, és 83. cikkének (7) bekezdésére, 

— tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A6- 
0221/2008), 

1. jóváhagyja a jegyzőkönyv megkötését; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, a tagállamok 
kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának. 

Liechtenstein csatlakozása az Európai Unió, az Európai Közösség és Svájc közötti, 
Svájcnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére 
irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz * 

P6_TA(2008)0321 

Az Európai Parlament 2008. július 8–i jogalkotási állásfoglalása a Liechtensteini Hercegségnek az 
Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek 
a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló 
megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló, az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci 
Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti jegyzőkönyvnek az Európai Közösség 
nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0752 – 

C6-0089/2008 – 2006/0251(CNS)) 

(2009/C 294 E/30) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2006)0752), 

— tekintettel a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszö
vetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és 
fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló, az Európai Unió, 
az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti jegyzőkönyvre, 

— tekintettel az EK-Szerződés 62. cikkére, 63. cikke 3a) és b) pontjára, 66. és 95. cikkére és 300. cikke (2) 
bekezdésének első albekezdésére, 

— tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a 
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0089/2008), 

— tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalappal kapcsolatos véleményére, 

— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 83. cikkének (7) bekezdésére és 35. cikkére, 

— tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0246/2008), 

1. jóváhagyja a tanácsi határozatra irányuló javaslatot, annak módosított formájában, és jóváhagyja a 
jegyzőkönyv megkötését; 

2. fenntartja a Szerződés által számára biztosított előjogok védelmének jogát;
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2008. július 8., kedd


