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Módosítás 25
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Helmut Scholz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Unió arra törekszik, hogy 
olyan tevékenységeket határozzon meg és 
folytasson, amelyek célja a fejlődő 
országok fenntartható gazdasági, szociális 
és környezeti fejlődésének előmozdítása –
elsődlegesen a szegénység felszámolásának 
érdekében.

(3) Az Európai Unió arra törekszik, hogy 
olyan tevékenységeket határozzon meg és 
folytasson, amelyek célja a fejlődő 
országok fenntartható gazdasági, szociális 
és környezeti fejlődésének előmozdítása –
elsődlegesen a szegénység felszámolásának 
és a millenniumi fejlesztési célok 
eléréséhez való hozzájárulás érdekében.

Or. en

Indokolás

A szöveg a fejlődő országokra vonatkozó uniós politika egyik kulcsfontosságú célkitűzésére 
hivatkozik.

Módosítás 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 732/2008/EK rendelet módosításáról 
szóló, …/…./EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet által hatályában fenntartott, 
az általános tarifális preferenciák
rendszerének 2009. január 1-jétől 2011. 
december 31-ig történő alkalmazásáról 
szóló, 2008. július 22-i 732/2008/EK 
tanácsi rendelet a jelen rendelet 
alkalmazásáig alkalmazza az általános 
tarifális preferenciák rendszerét (a 
továbbiakban: a rendszer). Ezt követően a 
rendszerre vonatkozó szabályozás hatálya 
már nem határozott időre kerül 

(6) A 732/2008/EK rendelet módosításáról 
szóló, …/…./EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet által hatályában fenntartott, 
az általános tarifális preferenciák 
rendszerének 2009. január 1-jétől 2011. 
december 31-ig történő alkalmazásáról 
szóló, 2008. július 22-i 732/2008/EK 
tanácsi rendelet a jelen rendelet 
alkalmazásáig alkalmazza az általános 
tarifális preferenciák rendszerét (a 
továbbiakban: a rendszer). Ezt követően a 
rendszerre vonatkozó szabályozás hatálya 
nyolcéves időtartamban kerül 
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meghatározásra. Hatálybalépésétől 
számított öt év elteltével azonban felül kell 
vizsgálni.

meghatározásra. A rendszert a 
hatálybalépésétől számított öt év elteltével 
felül kell vizsgálni.

Or. en

Módosítás 27
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Helmut Scholz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A rendszer az uniós piachoz 
kedvezményes hozzáférést biztosít, és 
ezáltal segíti a fejlődő országokat a 
szegénység csökkentésére és a 
felelősségteljes kormányzás, illetve a 
fenntartható fejlődés előmozdítására 
irányuló erőfeszítéseikben; segítséget nyújt 
nekik, hogy a nemzetközi kereskedelemből 
további bevételekhez jussanak, amit aztán 
ismét befektethetnek saját fejlődésükbe. A 
rendszer tarifális preferenciái 
középpontjában a jelentősebb fejlődési, 
kereskedelmi és pénzügyi szükségletekkel 
bíró fejlődő országok segítése kell, hogy 
álljon.

(7) A rendszer az uniós piachoz 
kedvezményes hozzáférést biztosít, és 
ezáltal segíti a fejlődő országokat a 
szegénység csökkentésére és a 
felelősségteljes kormányzás, illetve a 
fenntartható fejlődés előmozdítására 
irányuló erőfeszítéseikben; segítséget nyújt 
nekik, hogy gazdaságaikat diverzifikálják 
és a nemzetközi kereskedelemből további 
bevételekhez jussanak, amit aztán ismét 
befektethetnek saját fejlődésükbe. A 
rendszer tarifális preferenciái 
középpontjában a jelentősebb fejlődési, 
kereskedelmi és pénzügyi szükségletekkel 
bíró fejlődő országok segítése kell, hogy 
álljon.

Or. en

Indokolás

A gazdaságok diverzifikálása kulcsfontosságú a fejlődő országok számára a szegénységből 
való kilábaláshoz.

Módosítás 28
Rolandas Paksas
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A rendszer az uniós piachoz (7) A rendszer az uniós piachoz 
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kedvezményes hozzáférést biztosít, és 
ezáltal segíti a fejlődő országokat a 
szegénység csökkentésére és a 
felelősségteljes kormányzás, illetve a 
fenntartható fejlődés előmozdítására 
irányuló erőfeszítéseikben; segítséget nyújt 
nekik, hogy a nemzetközi kereskedelemből 
további bevételekhez jussanak, amit aztán 
ismét befektethetnek saját fejlődésükbe. A 
rendszer tarifális preferenciái 
középpontjában a jelentősebb fejlődési, 
kereskedelmi és pénzügyi szükségletekkel 
bíró fejlődő országok segítése kell, hogy 
álljon.

kedvezményes hozzáférést biztosít, és 
ezáltal segíti a fejlődő országokat a 
szegénység csökkentésére és a 
felelősségteljes kormányzás, illetve a 
fenntartható fejlődés előmozdítására 
irányuló erőfeszítéseikben; ösztönzi az 
ipari fejlődést és gazdaságaik 
diverzifikációját, valamint segítséget nyújt 
nekik, hogy a nemzetközi kereskedelemből 
további bevételekhez jussanak, amit aztán 
ismét befektethetnek saját fejlődésükbe. A 
rendszer tarifális preferenciái 
középpontjában a jelentősebb fejlődési, 
kereskedelmi és pénzügyi szükségletekkel 
bíró fejlődő országok segítése kell, hogy 
álljon.

Or. lt

Módosítás 29
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Helmut Scholz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A felülvizsgált rendelet az EU egyik 
eszközeként szolgál az AKCS-EU 
Partnerségi Megállapodás 37. cikke (6) 
bekezdésének való megfelelésre, amely 
előírja, hogy „ a Közösség értékeli azon 
legkevésbé fejlett országok közé nem 
tartozó országok helyzetét, amelyek a 
Közösséggel való konzultációt követően 
úgy határoznak, hogy nincsenek olyan 
helyzetben, hogy gazdasági partnerségi 
megállapodásokat kössenek, és 
megvizsgálja az összes alternatív 
lehetőséget annak érdekében, hogy olyan 
új kereskedelmi keretet biztosítsanak ezen 
országok számára, amely egyenértékű 
meglévő helyzetükkel, és összeegyeztethető 
a WTO-szabályokkal.”
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Or. en

Indokolás

Ezt a rendszert nem szabad arra használni, hogy az AKCS-országokat gazdasági partnerségi 
megállapodások megkötésére kényszerítsék. Azon országoknak, amelyek ezt valamilyen okból 
nem akarják, továbbra is jogosultnak kell lenniük a GSP-preferenciákra.

Módosítás 30
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Helmut Scholz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az általános előírás a fejlődés terén 
azonos szükségletekkel bíró, valamint a 
gazdasági fejlődés hasonló szakaszában 
járó valamennyi fejlődő országra 
vonatkozik. Azokban az országokban, 
amelyeket a Világbank magas jövedelmű 
vagy középes jövedelmű országok felső 
sávjába tartozó országnak minősít, az egy 
főre eső jövedelem szintje magasabb 
diverzifikációs szint elérését teszi lehetővé 
tarifális preferenciák nélkül is, ezek között 
az országok között találhatók olyan 
gazdaságok, amelyek sikeresen tértek át a 
központosított gazdaságról a 
piacgazdaságra. Ezeknek az országoknak a 
fejlődési, kereskedelmi és pénzügyi 
szükségletei nem azonosak a többi fejlődő 
országéival; a gazdasági fejlődés eltérő 
szakaszában járnak, vagyis nincsenek 
hasonló helyzetben, mint a 
kiszolgáltatottabb fejlődő országok; ezért a 
jogalapot nélkülöző hátrányos 
megkülönböztetés elkerülése érdekében 
eltérő bánásmódban kell őket részesíteni. 
Emellett a rendszer által biztosított tarifális 
preferenciák a magas jövedelmű vagy a 
közepes jövedelmű országok felső sávjába 
tartozó országok általi igénybe vétele 
növeli a szegényebb, kiszolgáltatottabb 
országok exportjára nehezedő 

(9) Az általános előírás a fejlődés terén 
azonos szükségletekkel bíró, valamint a 
gazdasági fejlődés hasonló szakaszában 
járó valamennyi fejlődő országra 
vonatkozik. Azokban az országokban, 
amelyeket a Világbank magas jövedelmű 
országnak minősít, az egy főre eső 
jövedelem szintje magasabb diverzifikációs 
szint elérését teszi lehetővé tarifális 
preferenciák nélkül is, ezek között az 
országok között találhatók olyan 
gazdaságok, amelyek sikeresen tértek át a 
központosított gazdaságról a 
piacgazdaságra. Azonban néhány, a 
Világbank által a közepes jövedelmű 
országok felső sávjába tartozónak
minősített ország továbbra is 
kiszolgáltatott a diverzifikáció hiánya és 
az elégtelen világgazdasági integrációja 
miatt. A magas jövedelmű vagy a nem 
kiszolgáltatott, közepes jövedelmű 
országok felső sávjába tartozó országok 
fejlődési, kereskedelmi és pénzügyi 
szükségletei nem azonosak a többi fejlődő 
országéival; a gazdasági fejlődés eltérő 
szakaszában járnak, vagyis nincsenek 
hasonló helyzetben, mint a 
kiszolgáltatottabb fejlődő országok; ezért a 
jogalapot nélkülöző hátrányos 
megkülönböztetés elkerülése érdekében 
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versenykényszert, és ezáltal nem 
igazolható terhet helyezhet e 
kiszolgáltatottabb fejlődő országokra. Az 
általános előírás figyelembe veszi azt, hogy 
a fejlődési, kereskedelmi és pénzügyi 
szükségletek változnak, és biztosítja, hogy 
az előírás elérhető marad, amennyiben egy 
ország helyzete megváltozik. A 
következetesség érdekében az általános 
előírás alapján biztosított tarifális 
preferenciák nem terjednek ki azokra a 
fejlődő országokra, amelyek az Európai 
Unióval kötött olyan preferenciális 
piacrajutási előírás kedvezményezettjei, 
amely legalább a rendszerével megegyező 
mértékű tarifális preferenciát biztosít 
alapjában véve mindenfajta kereskedelmi 
tevékenységre. Annak érdekében, hogy a 
kedvezményezett ország és a piaci 
szereplők számára kellő idő álljon 
rendelkezésre a megfelelő 
alkalmazkodáshoz, az általános előírást 
továbbra is a preferenciális piacrajutási
előírás alkalmazandóvá válásának 
időpontjától számított két évre kell 
engedélyezni, és ezt az időpontot 
szerepeltetni kell az általános előírás 
kedvezményezett országainak listáján.

eltérő bánásmódban kell őket részesíteni. 
Emellett a rendszer által biztosított tarifális 
preferenciák a magas jövedelmű vagy a 
nem kiszolgáltatott, közepes jövedelmű 
országok felső sávjába tartozó országok 
általi igénybe vétele növeli a szegényebb, 
kiszolgáltatottabb országok exportjára 
nehezedő versenykényszert, és ezáltal nem 
igazolható terhet helyezhet e 
kiszolgáltatottabb fejlődő országokra. Az 
általános előírás figyelembe veszi azt, hogy 
a fejlődési, kereskedelmi és pénzügyi 
szükségletek változnak, és biztosítja, hogy 
az előírás elérhető marad, amennyiben egy 
ország helyzete megváltozik. A 
következetesség érdekében az általános 
előírás alapján biztosított tarifális 
preferenciák nem terjednek ki azokra a 
fejlődő országokra, amelyek az Európai 
Unióval kötött olyan preferenciális piacra 
jutási előírás kedvezményezettjei, amely 
legalább a rendszerével megegyező 
mértékű tarifális preferenciát biztosít 
alapjában véve mindenfajta kereskedelmi 
tevékenységre. Annak érdekében, hogy a 
kedvezményezett ország és a piaci 
szereplők számára kellő idő álljon 
rendelkezésre a megfelelő 
alkalmazkodáshoz, az általános előírást 
továbbra is a preferenciális piacra jutási
előírás alkalmazandóvá válásának 
időpontjától számított két évre kell 
engedélyezni, és ezt az időpontot 
szerepeltetni kell az általános előírás 
kedvezményezett országainak listáján.

Or. en

Indokolás

A közepes jövedelmű országok felső sávja kategóriában több mint 30 ország teljesíti a GSP 
jelenlegi kiszolgáltatottsági kritériumait. Ezért nem helyénvaló a közepes jövedelmű országok 
felső sávjába tartozó összes országot magas jövedelmű országként kezelni. A 
kiszolgáltatottsági kritériummal összekapcsolt jövedelmi kritérium megfelelőbb eszköz ahhoz, 
hogy a GSP-ből fakadó előnyöket a leginkább rászoruló országokra összpontosítsák.

Módosítás 31
Catherine Bearder
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Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az általános előírás a fejlődés terén 
azonos szükségletekkel bíró, valamint a 
gazdasági fejlődés hasonló szakaszában 
járó valamennyi fejlődő országra 
vonatkozik. Azokban az országokban, 
amelyeket a Világbank magas jövedelmű 
vagy középes jövedelmű országok felső 
sávjába tartozó országnak minősít, az egy 
főre eső jövedelem szintje magasabb 
diverzifikációs szint elérését teszi lehetővé 
tarifális preferenciák nélkül is, ezek között 
az országok között találhatók olyan 
gazdaságok, amelyek sikeresen tértek át a 
központosított gazdaságról a 
piacgazdaságra. Ezeknek az országoknak a 
fejlődési, kereskedelmi és pénzügyi 
szükségletei nem azonosak a többi fejlődő 
országéival; a gazdasági fejlődés eltérő 
szakaszában járnak, vagyis nincsenek 
hasonló helyzetben, mint a 
kiszolgáltatottabb fejlődő országok; ezért a 
jogalapot nélkülöző hátrányos 
megkülönböztetés elkerülése érdekében 
eltérő bánásmódban kell őket részesíteni. 
Emellett a rendszer által biztosított tarifális 
preferenciák a magas jövedelmű vagy a 
közepes jövedelmű országok felső sávjába 
tartozó országok általi igénybe vétele 
növeli a szegényebb, kiszolgáltatottabb 
országok exportjára nehezedő 
versenykényszert, és ezáltal nem 
igazolható terhet helyezhet e 
kiszolgáltatottabb fejlődő országokra. Az 
általános előírás figyelembe veszi azt, hogy 
a fejlődési, kereskedelmi és pénzügyi 
szükségletek változnak, és biztosítja, hogy 
az előírás elérhető marad, amennyiben egy 
ország helyzete megváltozik. A 
következetesség érdekében az általános 
előírás alapján biztosított tarifális 
preferenciák nem terjednek ki azokra a 
fejlődő országokra, amelyek az Európai 
Unióval kötött olyan preferenciális 

(9) Az általános előírás a fejlődés terén 
azonos szükségletekkel bíró, valamint a 
gazdasági fejlődés hasonló szakaszában 
járó valamennyi fejlődő országra 
vonatkozik. Azokban az országokban, 
amelyeket a Világbank magas jövedelmű 
vagy középes jövedelmű országok felső 
sávjába tartozó országnak minősít, és 
amelyek nagyon magas vagy magas 
humán fejlettségi mutatóval rendelkeznek, 
az egy főre eső jövedelem és a gazdasági 
fejlettség szintje magasabb diverzifikációs 
szint elérését teszi lehetővé tarifális 
preferenciák nélkül is, és ezek között az 
országok között találhatók olyan 
gazdaságok, amelyek sikeresen tértek át a 
központosított gazdaságról a 
piacgazdaságra. Ezeknek az országoknak a 
fejlődési, kereskedelmi és pénzügyi 
szükségletei nem azonosak a többi fejlődő 
országéival; a gazdasági fejlődés eltérő 
szakaszában járnak, vagyis nincsenek 
hasonló helyzetben, mint a 
kiszolgáltatottabb fejlődő országok; ezért a 
jogalapot nélkülöző hátrányos 
megkülönböztetés elkerülése érdekében 
eltérő bánásmódban kell őket részesíteni. 
Emellett a rendszer által biztosított tarifális 
preferenciák a magas jövedelmű vagy a 
közepes jövedelmű országok felső sávjába 
tartozó országok általi igénybe vétele 
növeli a szegényebb, kiszolgáltatottabb 
országok exportjára nehezedő 
versenykényszert, és ezáltal nem 
igazolható terhet helyezhet e 
kiszolgáltatottabb fejlődő országokra. Az 
általános előírás figyelembe veszi azt, hogy 
a fejlődési, kereskedelmi és pénzügyi 
szükségletek változnak, és biztosítja, hogy 
az előírás elérhető marad, amennyiben egy 
ország helyzete megváltozik. A 
következetesség érdekében az általános 
előírás alapján biztosított tarifális 
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piacrajutási előírás kedvezményezettjei, 
amely legalább a rendszerével megegyező 
mértékű tarifális preferenciát biztosít 
alapjában véve mindenfajta kereskedelmi 
tevékenységre. Annak érdekében, hogy a 
kedvezményezett ország és a piaci 
szereplők számára kellő idő álljon 
rendelkezésre a megfelelő
alkalmazkodáshoz, az általános előírást 
továbbra is a preferenciális piacrajutási
előírás alkalmazandóvá válásának 
időpontjától számított két évre kell 
engedélyezni, és ezt az időpontot 
szerepeltetni kell az általános előírás 
kedvezményezett országainak listáján.

preferenciák nem terjednek ki azokra a 
fejlődő országokra, amelyek az Európai 
Unióval kötött olyan preferenciális piacra
jutási előírás kedvezményezettjei, amely 
legalább a rendszerével megegyező 
mértékű tarifális preferenciát biztosít 
alapjában véve mindenfajta kereskedelmi 
tevékenységre. Annak érdekében, hogy a 
kedvezményezett ország és a piaci 
szereplők számára kellő idő álljon 
rendelkezésre a megfelelő 
alkalmazkodáshoz, az általános előírást 
továbbra is a preferenciális piacra jutási
előírás alkalmazandóvá válásának 
időpontjától számított két évre kell 
engedélyezni, és ezt az időpontot 
szerepeltetni kell az általános előírás 
kedvezményezett országainak listáján.

Or. en

Módosítás 32
Pablo Zalba Bidegain
Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az általános előírás a fejlődés terén 
azonos szükségletekkel bíró, valamint a 
gazdasági fejlődés hasonló szakaszában 
járó valamennyi fejlődő országra 
vonatkozik. Azokban az országokban, 
amelyeket a Világbank magas jövedelmű 
vagy középes jövedelmű országok felső 
sávjába tartozó országnak minősít, az egy 
főre eső jövedelem szintje magasabb 
diverzifikációs szint elérését teszi lehetővé 
tarifális preferenciák nélkül is, ezek között 
az országok között találhatók olyan 
gazdaságok, amelyek sikeresen tértek át a 
központosított gazdaságról a 
piacgazdaságra. Ezeknek az országoknak a 
fejlődési, kereskedelmi és pénzügyi 
szükségletei nem azonosak a többi fejlődő 
országéival; a gazdasági fejlődés eltérő 
szakaszában járnak, vagyis nincsenek 
hasonló helyzetben, mint a 

(9) Az általános előírás a fejlődés terén 
azonos szükségletekkel bíró, valamint a 
gazdasági fejlődés hasonló szakaszában 
járó valamennyi fejlődő országra 
vonatkozik. Azokban az országokban, 
amelyeket a Világbank magas jövedelmű 
vagy a világgazdaságba megfelelően 
integrálódott, középes jövedelmű országok 
felső sávjába tartozó országnak minősít, az 
egy főre eső jövedelem szintje magasabb 
diverzifikációs szint elérését teszi lehetővé 
tarifális preferenciák nélkül is, ezek között 
az országok között találhatók olyan 
gazdaságok, amelyek sikeresen tértek át a 
központosított gazdaságról a 
piacgazdaságra. Ezeknek az országoknak a 
fejlődési, kereskedelmi és pénzügyi 
szükségletei nem azonosak a többi fejlődő 
országéival; a gazdasági fejlődés eltérő 
szakaszában járnak, vagyis nincsenek 
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kiszolgáltatottabb fejlődő országok, ezért a 
jogalapot nélkülöző hátrányos 
megkülönböztetés elkerülése érdekében 
eltérő bánásmódban kell őket részesíteni. 
Emellett a rendszer által biztosított tarifális 
preferenciák a magas jövedelmű vagy a 
közepes jövedelmű országok felső sávjába 
tartozó országok általi igénybe vétele 
növeli a szegényebb, kiszolgáltatottabb 
országok exportjára nehezedő 
versenykényszert, és ezáltal nem 
igazolható terhet helyezhet e 
kiszolgáltatottabb fejlődő országokra. Az 
általános előírás figyelembe veszi azt, hogy 
a fejlődési, kereskedelmi és pénzügyi 
szükségletek változnak, és biztosítja, hogy 
az előírás elérhető marad, amennyiben egy 
ország helyzete megváltozik. A 
következetesség érdekében az általános 
előírás alapján biztosított tarifális 
preferenciák nem terjednek ki azokra a 
fejlődő országokra, amelyek az Európai 
Unióval kötött olyan preferenciális 
piacrajutási előírás kedvezményezettjei, 
amely legalább a rendszerével megegyező 
mértékű tarifális preferenciát biztosít 
alapjában véve mindenfajta kereskedelmi 
tevékenységre. Annak érdekében, hogy a 
kedvezményezett ország és a piaci 
szereplők számára kellő idő álljon 
rendelkezésre a megfelelő 
alkalmazkodáshoz, az általános előírást 
továbbra is a preferenciális piacrajutási 
előírás alkalmazandóvá válásának 
időpontjától számított két évre kell 
engedélyezni, és ezt az időpontot 
szerepeltetni kell az általános előírás 
kedvezményezett országainak listáján.

hasonló helyzetben, mint a 
kiszolgáltatottabb fejlődő országok, ezért a 
jogalapot nélkülöző hátrányos 
megkülönböztetés elkerülése érdekében 
eltérő bánásmódban kell őket részesíteni. 
Emellett a rendszer által biztosított tarifális 
preferenciák a magas jövedelmű vagy a 
világgazdaságba megfelelően 
integrálódott, közepes jövedelmű országok 
felső sávjába tartozó országok általi 
igénybe vétele növeli a szegényebb, 
kiszolgáltatottabb országok exportjára 
nehezedő versenykényszert, és ezáltal nem 
igazolható terhet helyezhet e 
kiszolgáltatottabb fejlődő országokra. Az 
általános előírás figyelembe veszi azt, hogy 
a fejlődési, kereskedelmi és pénzügyi 
szükségletek változnak, és biztosítja, hogy 
az előírás elérhető marad, amennyiben egy 
ország helyzete megváltozik. A 
következetesség érdekében az általános 
előírás alapján biztosított tarifális 
preferenciák nem terjednek ki azokra a 
fejlődő országokra, amelyek az Európai 
Unióval kötött olyan preferenciális piacra
jutási előírás kedvezményezettjei, amely 
legalább a rendszerével megegyező 
mértékű tarifális preferenciát biztosít 
alapjában véve mindenfajta kereskedelmi 
tevékenységre. Annak érdekében, hogy a 
kedvezményezett ország és a piaci 
szereplők számára kellő idő álljon 
rendelkezésre a megfelelő 
alkalmazkodáshoz, az általános előírást 
továbbra is a preferenciális piacra jutási
előírás alkalmazandóvá válásának 
időpontjától számított két évre kell 
engedélyezni, és ezt az időpontot 
szerepeltetni kell az általános előírás 
kedvezményezett országainak listáján.

Or. es

Indokolás

A közepes jövedelmű országok felső sávjába tartozó országok rendkívül heterogén csoportot 
alkotnak. Sokan közülük még mindig sérülékeny gazdasággal rendelkeznek, amelyeknek 
súlyos károkat okozna a GSP tarifális preferenciáinak felfüggesztése. El kell kerülni ennek az 
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országcsoportnak a rendszerből való megkülönböztetés nélküli kirekesztését, csak azokat a 
közepes jövedelmű országokat kizárva, amelyek megfelelően integrálódtak a 
világgazdaságba, és ezért képesek a GSP által nyújtott segítség nélkül is működni.

Módosítás 33
Emilio Menéndez del Valle
Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az általános előírás a fejlődés terén 
azonos szükségletekkel bíró, valamint a 
gazdasági fejlődés hasonló szakaszában 
járó valamennyi fejlődő országra 
vonatkozik. Azokban az országokban, 
amelyeket a Világbank magas jövedelmű 
vagy középes jövedelmű országok felső 
sávjába tartozó országnak minősít, az egy 
főre eső jövedelem szintje magasabb 
diverzifikációs szint elérését teszi lehetővé 
tarifális preferenciák nélkül is, ezek között 
az országok között találhatók olyan 
gazdaságok, amelyek sikeresen tértek át a 
központosított gazdaságról a 
piacgazdaságra. Ezeknek az országoknak a 
fejlődési, kereskedelmi és pénzügyi 
szükségletei nem azonosak a többi fejlődő 
országéival; a gazdasági fejlődés eltérő 
szakaszában járnak, vagyis nincsenek 
hasonló helyzetben, mint a 
kiszolgáltatottabb fejlődő országok, ezért a 
jogalapot nélkülöző hátrányos 
megkülönböztetés elkerülése érdekében 
eltérő bánásmódban kell őket részesíteni. 
Emellett a rendszer által biztosított tarifális 
preferenciák a magas jövedelmű vagy a
közepes jövedelmű országok felső sávjába
tartozó országok általi igénybe vétele 
növeli a szegényebb, kiszolgáltatottabb 
országok exportjára nehezedő 
versenykényszert, és ezáltal nem 
igazolható terhet helyezhet e 
kiszolgáltatottabb fejlődő országokra. Az 
általános előírás figyelembe veszi azt, hogy 
a fejlődési, kereskedelmi és pénzügyi 
szükségletek változnak, és biztosítja, hogy 
az előírás elérhető marad, amennyiben egy 

(9) Az általános előírás a fejlődés terén 
azonos szükségletekkel bíró, valamint a 
gazdasági fejlődés hasonló szakaszában 
járó valamennyi fejlődő országra 
vonatkozik. Azokban az országokban, 
amelyeket a Világbank magas jövedelmű 
országnak minősít, az egy főre eső 
jövedelem szintje magasabb diverzifikációs 
szint elérését teszi lehetővé tarifális 
preferenciák nélkül is, ezek között az 
országok között találhatók olyan 
gazdaságok, amelyek sikeresen tértek át a 
központosított gazdaságról a 
piacgazdaságra. Ezeknek az országoknak a 
fejlődési, kereskedelmi és pénzügyi 
szükségletei nem azonosak a többi fejlődő 
országéival; a gazdasági fejlődés eltérő 
szakaszában járnak, vagyis nincsenek 
hasonló helyzetben, mint a 
kiszolgáltatottabb fejlődő országok, ezért a 
jogalapot nélkülöző hátrányos 
megkülönböztetés elkerülése érdekében 
eltérő bánásmódban kell őket részesíteni. 
Emellett a rendszer által biztosított tarifális 
preferenciák a magas jövedelmű vagy a 
világgazdaságba megfelelően 
integrálódott országok általi igénybe vétele 
növeli a szegényebb, kiszolgáltatottabb 
országok exportjára nehezedő 
versenykényszert, és ezáltal nem 
igazolható terhet helyezhet e 
kiszolgáltatottabb fejlődő országokra. Az 
általános előírás figyelembe veszi azt, hogy 
a fejlődési, kereskedelmi és pénzügyi 
szükségletek változnak, és biztosítja, hogy 
az előírás elérhető marad, amennyiben egy 
ország helyzete megváltozik. A 



PE480.597v01-00 12/105 AM\889586HU.doc

HU

ország helyzete megváltozik. A 
következetesség érdekében az általános 
előírás alapján biztosított tarifális 
preferenciák nem terjednek ki azokra a 
fejlődő országokra, amelyek az Európai 
Unióval kötött olyan preferenciális 
piacrajutási előírás kedvezményezettjei, 
amely legalább a rendszerével megegyező 
mértékű tarifális preferenciát biztosít 
alapjában véve mindenfajta kereskedelmi 
tevékenységre. Annak érdekében, hogy a 
kedvezményezett ország és a piaci 
szereplők számára kellő idő álljon 
rendelkezésre a megfelelő 
alkalmazkodáshoz, az általános előírást 
továbbra is a preferenciális piacrajutási
előírás alkalmazandóvá válásának 
időpontjától számított két évre kell 
engedélyezni, és ezt az időpontot 
szerepeltetni kell az általános előírás 
kedvezményezett országainak listáján.

következetesség érdekében az általános 
előírás alapján biztosított tarifális 
preferenciák nem terjednek ki azokra a 
fejlődő országokra, amelyek az Európai 
Unióval kötött olyan preferenciális piacra
jutási előírás kedvezményezettjei, amely 
legalább a rendszerével megegyező 
mértékű tarifális preferenciát biztosít 
alapjában véve mindenfajta kereskedelmi 
tevékenységre. Annak érdekében, hogy a 
kedvezményezett ország és a piaci 
szereplők számára kellő idő álljon 
rendelkezésre a megfelelő 
alkalmazkodáshoz, az általános előírást 
továbbra is a preferenciális piacra jutási
előírás alkalmazandóvá válásának 
időpontjától számított két évre kell 
engedélyezni, és ezt az időpontot 
szerepeltetni kell az általános előírás 
kedvezményezett országainak listáján.

Or. es

Módosítás 34
Keith Taylor, Helmut Scholz
Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A rendszer alternatívát jelent azon 
AKCS-országok számára, amelyek nem 
kívánnak gazdasági partnerségi 
megállapodást kötni.

Or. en

Indokolás

Számos AKCS-ország – különféle okok miatt – nem kíván gazdasági partnerségi 
megállapodást kötni, és erre nem kényszeríthetők azzal a fenyegetéssel, hogy kizárják őket a 
jelenlegi rendszerből.

Módosítás 35
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Helmut Scholz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A regionális integráció a 
fenntartható fejlődés fontos eszköze és 
hatalmas lépést jelent a multilaterális 
kereskedelmi rendszerbe való integráció 
irányába. Fontos, hogy a legkevésbé 
fejlett országok regionális integrációra 
irányuló erőfeszítéseit ne ássa alá az, hogy
a fontos kereskedelemi partnerek 
tekintetében eltérő piacra jutási 
rendszereket hoznak létre, ideértve a 
származási szabályokkal kapcsolatos 
rendszereket is. A regionális gazdasági 
tömbökbe tömörülő fejlődő és legkevésbé 
fejlett országok közös fejlesztési, 
kereskedelmi és pénzügyi szükségletekkel 
rendelkeznek. Ezért a legkevésbé fejlett 
régiókba tartozó fejlődő országokra –
amely régiók olyan vámuniót vagy 
szabadkereskedelmi térséget képeznek, 
ahol a tagok többségét a legkevésbé fejlett 
országok teszik ki, és minden tag 
elkötelezte magát az egymás közötti 
vámunió létrehozatala mellett –
ugyanazon különleges előírásoknak kell 
vonatkozniuk, mint a legkevésbé fejlett 
országokra.

Or. en

Indokolás

Ez az új preambulumbekezdés indokolással szolgál a legkevésbé fejlett régió fogalmának 
bevezetésére, és az e régiókba tartozó országok számára ugyanolyan szabályokat kínál, mint a 
legkevésbé fejlett országok számára.

Módosítás 36
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Helmut Scholz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A legkevésbé fejlett országokra 
vonatkozó különleges előírás alapján 
továbbra is vámmentes piacra jutást kell 
biztosítani az Európai Unió piacán az 
ENSZ által legkevésbé fejlettként elismert 
és besorolt országokból származó termékek 
számára, a fegyverkereskedelem 
kivételével. Azon országok esetében, 
amelyeket az ENSZ már nem sorol a 
legkevésbé fejlett országok közé, átmeneti 
időszakot kell megállapítani azoknak a 
kedvezőtlen hatásoknak a mérséklése 
céljából, amelyek az ezen előírás alapján 
nyújtott tarifális preferenciák 
megszüntetéséből származnak. A 
különleges előírás alapján a legkevésbé 
fejlett országoknak biztosított tarifális 
preferenciákat továbbra is biztosítani kell 
azon legkevésbé fejlett országoknak,
amelyekre az Európai Unióval kötött 
preferenciális piacrajutási előírás 
vonatkozik.

(15) A legkevésbé fejlett országokra és a 
legkevésbé fejlett régiókra vonatkozó 
különleges előírás alapján továbbra is 
vámmentes és kvótamentes piacra jutást 
kell biztosítani az Európai Unió piacán az 
ENSZ által legkevésbé fejlettként elismert 
és besorolt országokból, illetve a 
legkevésbé fejlett régiókba tartozó 
országokból származó termékek számára, a 
fegyverkereskedelem kivételével. Azon 
országok esetében, amelyeket az ENSZ 
már nem sorol a legkevésbé fejlett 
országok vagy a korábban a legkevésbé 
fejlett régiókba tartozó országok közé, 
átmeneti időszakot kell megállapítani 
azoknak a kedvezőtlen hatásoknak a 
mérséklése céljából, amelyek az ezen 
előírás alapján nyújtott tarifális 
preferenciák megszüntetéséből 
származnak. A különleges előírás alapján a 
legkevésbé fejlett országoknak és a 
legkevésbé fejlett régióknak biztosított 
tarifális preferenciákat továbbra is 
biztosítani kell azon legkevésbé fejlett 
országoknak, amelyekre az Európai 
Unióval kötött preferenciális piacra jutási
előírás vonatkozik.

Or. en

Indokolás

Ez a preambulumbekezdés kiigazításra szorul, miután az új (14a) preambulumbekezdésben 
bevezették a legkevésbé fejlett régió fogalmát.

Módosítás 37
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A kedvezményes elbánásra jogosult 
termékek megfelelő gyártásának 
előmozdítása érdekében a legkevésbé 
fejlett régiók esetében a származási 
szabályok regionális kumulációjának kell 
érvényesülnie, amennyiben a régió 
országaira azonos származási szabályok 
vonatkoznak. A legkevésbé fejlett régiók 
nem zárhatók ki a regionális kumuláció 
alól.

Or. en

Indokolás

A származási szabályok regionális kumulációja egy fontos fejlesztési eszköz, mivel lehetővé 
teszi a tagországok közötti szakosodás magasabb fokát és biztosítja számukra a piacra jutási 
preferenciák tényleges kihasználását.

Módosítás 38
Helmut Scholz
Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A származási kumuláció fontos 
lehetőség, amely az azonos származási 
szabályok hatálya alá tartozó országok 
számára lehetővé teszi az együttes munkát 
a kedvezményes elbánásra jogosult 
termékek gyártása céljából. Ennek része a 
kétoldalú kumuláció, a Norvégiával, 
Svájccal vagy Törökországgal való 
kumuláció, a regionális kumuláció és a 
kibővített kumuláció. A regionális 
kumuláció a legkevésbé fejlett régiókra 
vonatkozik. A legkevésbé fejlett régiókat 
nem szabad kizárni a regionális 
kumulációból. A legkevésbé fejlett 
régiókhoz tartozó országoknak meg kell 
engedni, hogy élvezzék az EU által 
megkötött szabad kereskedelmi 
megállapodások partnerországaival való 
kumulációból fakadó előnyöket is.
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Or. en

Indokolás

A származási szabályok rendkívül fontosak ahhoz, hogy az országok valóban kihasználhassák 
a piacra jutási preferenciákat. A felkínált preferenciák hatékonnyá tétele érdekében a 
legkevésbé fejlett régiók számára fel kell kínálni a származási kumulációt.

Módosítás 39
Robert Sturdy
az ECR képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az ilyen vámtarifa-csökkentést úgy 
kell elvégezni, hogy a kereskedőket a 
rendszer kínálta lehetőségek kihasználására 
ösztönözze. Ezért az értékvámokat a 
legnagyobb kedvezmény elve szerinti 
vámtételhez képest egységesen 3,5
százalékponttal kell csökkenteni, míg 
ugyanezeket a vámokat a textil és a 
textiltermékek esetében 20 %-kal kell 
csökkenteni. A specifikus vámokat 30 %-
kal kell csökkenteni. Amennyiben 
minimális vám is meghatározásra került, ez 
a minimális vám nem alkalmazandó.

(19) Az ilyen vámtarifa-csökkentést úgy 
kell elvégezni, hogy a kereskedőket a 
rendszer kínálta lehetőségek kihasználására 
ösztönözze. Ezért az értékvámokat a 
legnagyobb kedvezmény elve szerinti 
vámtételhez képest egységesen 5,5
százalékponttal kell csökkenteni, míg 
ugyanezeket a vámokat a textil és a 
textiltermékek esetében 25%-kal kell 
csökkenteni. A specifikus vámokat 30%-
kal kell csökkenteni. Amennyiben 
minimális vám is meghatározásra került, ez 
a minimális vám nem alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt kismértékű csökkentés azt jelenti, hogy a preferencia igénylése 
gyakran több bürokráciával jár, mint előnnyel. A nagyobb mértékű – 5,5 százalékpontos, 
illetve a textiltermékek esetében 25%-os – csökkentés növelné a preferenciák értékét a fejlődő 
országok számára és érdemessé tenné számukra azok igénylését.

Módosítás 40
Laima Liucija Andrikienė
Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az ilyen vámtarifa-csökkentést úgy 
kell elvégezni, hogy a kereskedőket a 
rendszer kínálta lehetőségek kihasználására 

(19) Az ilyen vámtarifa-csökkentést úgy 
kell elvégezni, hogy a kereskedőket a 
rendszer kínálta lehetőségek kihasználására 
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ösztönözze. Ezért az értékvámokat a 
legnagyobb kedvezmény elve szerinti 
vámtételhez képest egységesen 3,5
százalékponttal kell csökkenteni, míg 
ugyanezeket a vámokat a textil és a 
textiltermékek esetében 20 %-kal kell 
csökkenteni. A specifikus vámokat 30 %-
kal kell csökkenteni. Amennyiben 
minimális vám is meghatározásra került, ez 
a minimális vám nem alkalmazandó.

ösztönözze. Ezért az értékvámokat a 
legnagyobb kedvezmény elve szerinti 
vámtételhez képest egységesen 3
százalékponttal kell csökkenteni, míg 
ugyanezeket a vámokat a textil és a 
textiltermékek esetében 20%-kal kell 
csökkenteni. A specifikus vámokat 30%-
kal kell csökkenteni. Amennyiben 
minimális vám is meghatározásra került, ez 
a minimális vám nem alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 41
Daniel Caspary
Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az ilyen vámtarifa-csökkentést úgy 
kell elvégezni, hogy a kereskedőket a 
rendszer kínálta lehetőségek kihasználására 
ösztönözze. Ezért az értékvámokat a 
legnagyobb kedvezmény elve szerinti 
vámtételhez képest egységesen 3,5
százalékponttal kell csökkenteni, míg 
ugyanezeket a vámokat a textil és a 
textiltermékek esetében 20 %-kal kell 
csökkenteni. A specifikus vámokat 30 %-
kal kell csökkenteni. Amennyiben 
minimális vám is meghatározásra került, ez 
a minimális vám nem alkalmazandó.

(19) Az ilyen vámtarifa-csökkentést úgy 
kell elvégezni, hogy a kereskedőket a 
rendszer kínálta lehetőségek kihasználására 
ösztönözze. Ezért az értékvámokat a 
legnagyobb kedvezmény elve szerinti 
vámtételhez képest egységesen 3
százalékponttal kell csökkenteni, míg 
ugyanezeket a vámokat a textil és a 
textiltermékek esetében 20%-kal kell 
csökkenteni. A specifikus vámokat 30%-
kal kell csökkenteni. Amennyiben 
minimális vám is meghatározásra került, ez 
a minimális vám nem alkalmazandó.

Or. de

Módosítás 42
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Helmut Scholz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a legkevésbé fejlett országokra c) a legkevésbé fejlett országokra és a 
legkevésbé fejlett régiókra vonatkozó 
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vonatkozó különleges előírás. különleges előírás.

Or. en

Indokolás

A regionális integráció rendkívül fontos a legkevésbé fejlett országok számára. A GSP nem 
vezethet be eltérő piacra jutási rendszereket azokon a régiókon belül, ahol a tagok többségét 
legkevésbé fejlett országok teszik ki. A módosítás az ilyen legkevésbé fejlett régiók számára a 
legkevésbé fejlett országokéhoz hasonló feltételeket biztosít.

Módosítás 43
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Helmut Scholz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) EBA-kedvezményezett országok: a 
legkevésbé fejlett országokra vonatkozó 
különleges ösztönző előírás IV. 
mellékletben felsorolt kedvezményezett 
országai;

e) EBA-kedvezményezett országok: a 
legkevésbé fejlett országokra és a 
legkevésbé fejlett régiókra vonatkozó 
különleges előírás IV. mellékletben 
felsorolt kedvezményezett országai;

Or. en

Indokolás

Az „ösztönző” kifejezés használata téves, mivel az kifejezetten a GSP+ rendszerre vonatkozik.
A regionális integráció rendkívül fontos a legkevésbé fejlett országok számára. A GSP nem 
hozhat létre eltérő piacra jutási rendszereket azokon a régiókon belül, ahol a tagok többségét 
legkevésbé fejlett országok teszik ki. A módosítás a legkevésbé fejlett országok fogalma 
bevezetésének megfelelően kiigazítja az „EBA-kedvezményezett országok”
fogalommeghatározását.

Módosítás 44
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Helmut Scholz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) legkevésbé fejlett régió: olyan 
vámunió vagy szabadkereskedelmi térség, 
ahol a tagok többsége legkevésbé fejlett 
ország, és minden tag elkötelezte magát az 
egymás közötti vámunió létrehozatala 
mellett egy jogilag kötelező erővel bíró 
eszköz révén, amely a végrehajtás 
tekintetében időkereteket határoz meg;

Or. en

Indokolás

A regionális integráció rendkívül fontos a legkevésbé fejlett országok számára. A GSP nem 
hozhat létre eltérő piacra jutási rendszereket azokon a régiókon belül, ahol a tagok többségét 
legkevésbé fejlett országok teszik ki. Ezért a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó 
különleges előírásokat ki kell terjeszteni a legkevésbé fejlett régiókra. A kifejezést be kell 
emelni a fogalommeghatározások közé.

Módosítás 45
Paweł Zalewski
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) GSP-áruosztály: a V. mellékletben 
szereplő, a közös vámtarifa áruosztályain 
és árucsoportjain alapuló áruosztály;

i) GSP-áruosztály: a V. és IX. mellékletben 
szereplő, a közös vámtarifa áruosztályain 
és árucsoportjain alapuló áruosztály;

Or. en

Módosítás 46
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Helmut Scholz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az országot a Világbank a 
kedvezményezett országok listája 
frissítésének időpontját közvetlenül 
megelőző három egymást követő évben 

a) az országot a Világbank a 
kedvezményezett országok listája 
frissítésének időpontját közvetlenül 
megelőző három egymást követő évben 
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magas jövedelmű vagy közepes jövedelmű 
országok felső sávjába tartozó országnak 
minősítette;

magas jövedelmű országnak minősítette;

Or. en

Indokolás

A közepes jövedelmű országok felső sávjába tartozó számos ország kiszolgáltatott helyzetben 
van, és továbbra is meg kell kapnia az általános kedvezményes rendszer keretében nyújtott 
tarifális preferenciákat.

Módosítás 47
Pablo Zalba Bidegain
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az országot a Világbank a 
kedvezményezett országok listája 
frissítésének időpontját közvetlenül 
megelőző három egymást követő évben 
magas jövedelmű vagy közepes jövedelmű
országok felső sávjába tartozó országnak 
minősítette,

a) az országot a Világbank a 
kedvezményezett országok listája 
frissítésének időpontját közvetlenül 
megelőző három egymást követő évben 
magas jövedelmű országnak minősítette,

Or. es

Indokolás

Los países de renta media-alta son un grupo de países excesivamente heterogéneo. Muchos 
tienen economías aún vulnerables y que podrían sufrir un serio perjuicio con la retirada de 
las preferencias comerciales del SPG. Debe evitarse la salida indiscriminada de este grupo 
de países, quedando únicamente excluidos del sistema aquellos de renta media-alta que se 
encuentren suficientemente integrados en el comercio mundial y por tanto puedan prescindir 
de la ayuda que les otorga el SPG. El criterio elegido (cuota de exportaciones) es objetivo, 
transparente, fiable, aceptado a nivel internacional y utilizado por la OMC.

Módosítás 48
David Martin
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az országot a Világbank a 
kedvezményezett országok listája 

a) az országot a Világbank a 
kedvezményezett országok listája 
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frissítésének időpontját közvetlenül 
megelőző három egymást követő évben 
magas jövedelmű vagy közepes jövedelmű 
országok felső sávjába tartozó országnak 
minősítette;

frissítésének időpontját közvetlenül 
megelőző három egymást követő évben 
magas jövedelmű országnak minősítette;

Or. en

Módosítás 49
Daniel Caspary
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az országot a Világbank a 
kedvezményezett országok listája 
frissítésének időpontját közvetlenül 
megelőző három egymást követő évben 
magas jövedelmű vagy közepes jövedelmű 
országok felső sávjába tartozó országnak 
minősítette;

a) az országot a Világbank a 
kedvezményezett országok listája 
frissítésének időpontját közvetlenül 
megelőző két egymást követő évben magas 
jövedelmű vagy közepes jövedelmű 
országok felső sávjába tartozó országnak 
minősítette;

Or. de

Indokolás

A szükséges adatgyűjtés és -értékelés miatt a Világbanknak több időre van szüksége az 
országok megfelelő besorolásához.

Módosítás 50
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az országot a Világbank a 
kedvezményezett országok listája 
frissítésének időpontját közvetlenül 
megelőző három egymást követő évben 
magas jövedelmű vagy közepes jövedelmű 
országok felső sávjába tartozó országnak 
minősítette;

a) az országot a Világbank a
kedvezményezett országok listája 
frissítésének időpontját közvetlenül 
megelőző két egymást követő évben magas 
jövedelmű vagy közepes jövedelmű 
országok felső sávjába tartozó országnak 
minősítette;

Or. en
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Módosítás 51
Laima Liucija Andrikienė
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az országot a Világbank a 
kedvezményezett országok listája 
frissítésének időpontját közvetlenül 
megelőző három egymást követő évben 
magas jövedelmű vagy közepes jövedelmű 
országok felső sávjába tartozó országnak 
minősítette;

a) az országot a Világbank a 
kedvezményezett országok listája 
frissítésének időpontját közvetlenül 
megelőző három egymást követő évben 
magas jövedelmű vagy közepes jövedelmű 
országok felső sávjába tartozó országnak 
minősítette, illetve az a világszintű 
árukivitel 1%-ot meghaladó részét adta;

Or. en

Módosítás 52
Catherine Bearder
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az országot a Világbank a 
kedvezményezett országok listája 
frissítésének időpontját közvetlenül 
megelőző három egymást követő évben 
magas jövedelmű vagy közepes jövedelmű 
országok felső sávjába tartozó országnak 
minősítette;

a) az országot a Világbank a 
kedvezményezett országok listája 
frissítésének időpontját közvetlenül 
megelőző három egymást követő évben 
magas jövedelmű vagy közepes jövedelmű 
országok felső sávjába tartozó és a humán 
fejlettségi mutató alapján rendkívül 
magas vagy magas humán fejlettséggel 
rendelkező országnak minősítette;

Or. en

Módosítás 53
Paweł Zalewski
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az országot a Világbank a 
kedvezményezett országok listája 
frissítésének időpontját közvetlenül 
megelőző három egymást követő évben 

a) az országot a Világbank a 
kedvezményezett országok listája 
frissítésének időpontját közvetlenül 
megelőző három egymást követő évben 
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magas jövedelmű vagy közepes jövedelmű 
országok felső sávjába tartozó országnak 
minősítette;

magas jövedelmű vagy közepes jövedelmű 
országok felső sávjába tartozó országnak 
minősítette, illetve az a világszintű 
árukivitel 1%-ot meghaladó részét adta;

Or. en

Módosítás 54
Matteo Salvini
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az országot a Világbank a 
kedvezményezett országok listája 
frissítésének időpontját közvetlenül 
megelőző három egymást követő évben 
magas jövedelmű vagy közepes jövedelmű 
országok felső sávjába tartozó országnak 
minősítette;

a) az országot a Világbank a
kedvezményezett országok listája 
frissítésének időpontját közvetlenül 
megelőző három egymást követő évben 
magas jövedelmű vagy közepes jövedelmű 
országok felső sávjába tartozó országnak 
minősítette, illetve az a világszintű 
árukivitel 1%-ot meghaladó részét adta;

Or. en

Indokolás

A világkereskedelemben való részesedés szintjéhez kapcsolódó többletkritérium beiktatása. 
Ennek kiszámításához a WTO-nak a globális árukereskedelem (az Unión belüli kereskedelmet 
nem számítva) vezető exportőreire vonatkozó hivatalos adatait kell használni.

Módosítás 55
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az országot a Világbank a 
kedvezményezett országok listája 
frissítésének időpontját közvetlenül 
megelőző három egymást követő évben 
magas jövedelmű vagy közepes jövedelmű 
országok felső sávjába tartozó országnak 
minősítette;

a) az országot a Világbank a 
kedvezményezett országok listája 
frissítésének időpontját közvetlenül 
megelőző három egymást követő évben 
magas jövedelmű vagy közepes jövedelmű 
országok felső sávjába tartozó országnak 
minősítette, illetve az a világszintű 
árukivitel 1%-ot meghaladó részét adta;

Or. en
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Módosítás 56
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az országot a Világbank a 
kedvezményezett országok listája 
frissítésének időpontját közvetlenül 
megelőző három egymást követő évben 
magas jövedelmű vagy közepes jövedelmű 
országok felső sávjába tartozó országnak 
minősítette;

a) az országot a Világbank a 
kedvezményezett országok listája 
frissítésének időpontját közvetlenül 
megelőző három egymást követő évben 
magas jövedelmű vagy közepes jövedelmű 
országok felső sávjába tartozó országnak 
minősítette, illetve a világszintű árukivitel 
1%-ot meghaladó részét adta;

Or. en

Indokolás

Nem tartoznak a GSP-rendszer hatálya alá a világkereskedelembe már kellően integrálódott, 
nagy felemelkedő gazdaságok: ezeknek nemcsak hogy nincs szükségük külön tarifális 
preferenciákra fejlődésük előmozdításához, de valószínűleg versenyben is állnak szegényebb 
gazdaságokkal a termékek széles köre tekintetében és ekként kiaknázzák a GSP-preferenciák 
valamennyi előnyét. Az átsorolási mechanizmus létezése ellenére nem tűnik logikusnak a 
kereskedelemben részt vevő jelentősebb gazdaságoknak a GSP-be való felvétele.

Módosítás 57
Tokia Saïfi, Franck Proust, Mário David, Cristiana Muscardini, Georgios Papastamkos
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az országot a Világbank a 
kedvezményezett országok listája 
frissítésének időpontját közvetlenül 
megelőző három egymást követő évben 
magas jövedelmű vagy közepes jövedelmű 
országok felső sávjába tartozó országnak 
minősítette;

a) az országot a Világbank a
kedvezményezett országok listája 
frissítésének időpontját közvetlenül 
megelőző három egymást követő évben 
magas jövedelmű vagy közepes jövedelmű 
országok felső sávjába tartozó országnak 
minősítette, illetve az a világszintű 
árukivitel 1%-ot meghaladó részét adta;

Or. en

Indokolás

The GSP scheme should, from the outset, exclude from its scope large emerging economies 
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that are already well integrated into world trade: not only do they not need specific tariff 
preferences to support their growth and development, but also they are likely to compete with 
poorer economies for a wide range of products, thus capturing all the benefits of GSP 
preferences. We also strongly believe that this is a matter of credibility for the GSP scheme: 
despite the existence of the graduation mechanism, the inclusion in the GSP of major trading 
economies, whereas secondary trading countries are excluded, looks quite illogical. To this 
end “major trading economies” defined as those countries whose exports represent more 
than 1% of world exports should not benefit from the GSP.

Módosítás 58
Pablo Zalba Bidegain
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az országot a Világbank a 
kedvezményezett országok listája
frissítésének időpontját közvetlenül 
megelőző három egymást követő évben 
magas jövedelmű vagy közepes jövedelmű 
országok felső sávjába tartozó országnak 
minősítette,

a) az országot a Világbank a 
kedvezményezett országok frissítésének 
időpontját közvetlenül megelőző három 
egymást követő évben közepes jövedelmű 
országok felső sávjába tartozó országnak 
minősítette, illetve az a világszintű 
árukivitel 1%-ot meghaladó részét adta,

Or. es

Módosítás 59
Emilio Menéndez del Valle
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az országot a Világbank a 
kedvezményezett országok listája 
frissítésének időpontját közvetlenül 
megelőző három egymást követő évben 
magas jövedelmű vagy közepes jövedelmű
országok felső sávjába tartozó országnak 
minősítette,

a) az országot a Világbank a 
kedvezményezett országok listája 
frissítésének időpontját közvetlenül 
megelőző három egymást követő évben 
magas jövedelmű országnak minősítette, 
illetve az a világszintű árukivitel 1%-ot 
meghaladó részét adta,

Or. es

Módosítás 60
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Helmut Scholz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) vagy
az országot a Világbank a 
kedvezményezett országok listája 
frissítésének időpontját közvetlenül 
megelőző három egymást követő évben a 
közepes jövedelmű országok felső sávjába 
tartozó országnak minősítette, és a VII. 
mellékletben meghatározottak szerint nem 
tekinthető kiszolgáltatott helyzetűnek; a 
kiszolgáltatottság a diverzifikáció 
hiányára és a nemzetközi kereskedelmi 
rendszeren belüli nem megfelelő 
integrációra utal;

Or. en

Indokolás

A kiszolgáltatottsági kritériummal összekapcsolt jövedelmi kritérium megfelelőbb eszköz 
ahhoz, hogy a GSP-ből fakadó előnyöket a leginkább rászoruló országokra összpontosítsák.

Módosítás 61
David Martin
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az országot a Világbank a 
kedvezményezett országok listája 
frissítésének időpontját közvetlenül 
megelőző három egymást követő évben a 
közepes jövedelmű országok felső sávjába 
tartozó országnak minősítette, és az 
Európai Unióba irányuló, az V. 
mellékletben felsorolt hét legnagyobb 
GSP-áruosztályba tartozó termékeket 
érintő importjának értéke az utolsó három 
egymást követő év átlagában kevesebb, 
mint az Európai Unióba irányuló, az V. 
mellékletben felsorolt termékeket érintő 
összes importja értékének 95%-ában 
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meghatározott határérték;

Or. en

Módosítás 62
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Helmut Scholz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés b) pontja nem 
vonatkozik a legkevésbé fejlett országokra.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja nem 
vonatkozik a legkevésbé fejlett országokra 
vagy a legkevésbé fejlett régiókra.

Or. en

Indokolás

A regionális integráció rendkívül fontos a legkevésbé fejlett országok számára. A GSP nem 
vezethet be eltérő piacra jutási rendszereket azokon a régiókon belül, ahol a tagok többségét 
legkevésbé fejlett országok teszik ki. Ezért a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó 
különleges előírásokat ki kell terjeszteni a legkevésbé fejlett régiókra, és a „legkevésbé fejlett 
régió” kifejezést be kell illeszteni minden olyan cikkbe, amely a legkevésbé fejlett országokat 
említi.

Módosítás 63
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Helmut Scholz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a (3) bekezdéssel összhangban a 4. cikk
(1) bekezdésének a) pontja alapján 
meghozott, a kedvezményezett országnak a 
GSP-kedvezményezett országok listájáról 
való eltávolításáról szóló határozatot a 
határozat hatálybalépésétől számított egy 
év elteltétől kell alkalmazni;

a) a (3) bekezdéssel összhangban a 4. cikk 
(1) bekezdésének a) és aa) pontja alapján 
meghozott, a kedvezményezett országnak a 
GSP-kedvezményezett országok listájáról 
való eltávolításáról szóló határozatot egy 
hatéves időszak alatt fokozatosan kell 
alkalmazni.

Or. en
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Indokolás

Az átsorolás esetleges kedvezőtlen hatásait megfelelő átmeneti időszakok biztosításával kell 
csökkenteni, elegendő időt biztosítva az esetlegesen érintett termelők számára ahhoz, hogy 
igazodjanak az új körülményekhez.

Módosítás 64
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a (3) bekezdéssel összhangban a 4. cikk
(1) bekezdésének a) pontja alapján 
meghozott, a kedvezményezett országnak a 
GSP-kedvezményezett országok listájáról 
való eltávolításáról szóló határozatot a 
határozat hatálybalépésétől számított egy
év elteltétől kell alkalmazni;

a) a (3) bekezdéssel összhangban a 4. cikk
(1) bekezdésének a) pontja alapján 
meghozott, a kedvezményezett országnak a 
GSP-kedvezményezett országok listájáról 
való eltávolításáról szóló határozatot a 
határozat hatálybalépésétől számított hat 
hónap elteltétől kell alkalmazni;

Or. en

Módosítás 65
Daniel Caspary
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a (3) bekezdéssel összhangban a 4. cikk 
(1) bekezdésének a) pontja alapján 
meghozott, a kedvezményezett országnak a 
GSP-kedvezményezett országok listájáról 
való eltávolításáról szóló határozatot a 
határozat hatálybalépésétől számított egy 
év elteltétől kell alkalmazni;

a) a (3) bekezdéssel összhangban a 4. cikk 
(1) bekezdésének a) pontja alapján 
meghozott, a kedvezményezett országnak a 
GSP-kedvezményezett országok listájáról 
való eltávolításáról szóló határozatot a 
határozat hatálybalépésétől számított 
kilenc hónap elteltétől kell alkalmazni;

Or. de

Módosítás 66
Robert Sturdy
az ECR képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös vámtarifa értékvámja a II. 
mellékletben érzékeny termékekként 
felsorolt termékekre 3,5 százalékponttal 
csökken. A XIa. és a XIb. áruosztályba 
tartozó termékek esetében e csökkentés 20 
%-os.

(2) A közös vámtarifa értékvámja a II. 
mellékletben érzékeny termékekként 
felsorolt termékekre 5,5 százalékponttal 
csökken. A XIa. és a XIb. áruosztályba 
tartozó termékek esetében e csökkentés 
25%-os.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt kismértékű csökkentés azt jelenti, hogy a preferencia igénylése 
gyakran több bürokráciával jár, mint előnnyel. A nagyobb mértékű – 5,5 százalékpontos, 
illetve a textiltermékek esetében 25%-os – csökkentés növelné a preferenciák értékét a fejlődő 
országok számára és érdemessé tenné számukra azok igénylését.

Módosítás 67
Helmut Scholz
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös vámtarifa értékvámja a II. 
mellékletben érzékeny termékekként 
felsorolt termékekre 3,5 százalékponttal 
csökken. A XIa. és a XIb. áruosztályba 
tartozó termékek esetében e csökkentés 
20%-os.

(2) A közös vámtarifa értékvámja a II. 
mellékletben érzékeny termékekként 
felsorolt termékekre 3,5 százalékponttal 
csökken. A XIa. és a XIb. áruosztályba 
tartozó termékek esetében e csökkentés 
15%-os.

Or. en

Indokolás

Fontos a fenntartható fejlődés és a felelősségteljes kormányzás külön ösztönzőit vonzóbbá 
tenni, ezért a vonatkozó ENSZ-egyezmények ratifikálását és végrehajtását mellőző 
országokból származó selyem, gyapjú, pamut, textilszálak, textiltermékek és szőnyegek
tekintetében történő csökkentést 20%-ról 15%-ra kell leszállítani. Ez a legkevésbé fejlett 
országok számára is előnyös lenne.

Módosítás 68
Laima Liucija Andrikienė
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös vámtarifa értékvámja a II. 
mellékletben érzékeny termékekként 
felsorolt termékekre 3,5 százalékponttal 
csökken. A XIa. és a XIb. áruosztályba 
tartozó termékek esetében e csökkentés 20 
%-os.

(2) A közös vámtarifa értékvámja a II. 
mellékletben érzékeny termékekként 
felsorolt termékekre 3 százalékponttal 
csökken. A XIa. és a XIb. áruosztályba 
tartozó termékek esetében e csökkentés 
20%-os.

Or. en

Módosítás 69
Daniel Caspary
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös vámtarifa értékvámja a II. 
mellékletben érzékeny termékekként 
felsorolt termékekre 3,5 százalékponttal 
csökken. A XIa. és a XIb. áruosztályba 
tartozó termékek esetében e csökkentés 20 
%-os.

(2) A közös vámtarifa értékvámja a II. 
mellékletben érzékeny termékekként 
felsorolt termékekre 3 százalékponttal 
csökken. A XIa. és a XIb. áruosztályba 
tartozó termékek esetében e csökkentés 
20%-os.

Or. de

Módosítás 70
Vital Moreira
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös vámtarifa értékvámja a II. 
mellékletben érzékeny termékekként 
felsorolt termékekre 3,5 százalékponttal 
csökken. A XIa. és a XIb. áruosztályba 
tartozó termékek esetében e csökkentés 20 
%-os.

(2) A közös vámtarifa értékvámja a II. 
mellékletben érzékeny termékekként 
felsorolt termékekre 3 százalékponttal 
csökken. A XIa. és a XIb. áruosztályba 
tartozó termékek esetében e csökkentés 
20%-os.

Or. en

Módosítás 71
Paweł Zalewski
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös vámtarifa értékvámja a II. 
mellékletben érzékeny termékekként 
felsorolt termékekre 3,5 százalékponttal 
csökken. A XIa. és a XIb. áruosztályba 
tartozó termékek esetében e csökkentés 20 
%-os.

(2) A közös vámtarifa értékvámja a II. 
mellékletben érzékeny termékekként 
felsorolt termékekre 3 százalékponttal 
csökken. A XIa. és a XIb. áruosztályba 
tartozó termékek esetében e csökkentés 
20%-os.

Or. en

Módosítás 72
Mário David, Cristiana Muscardini
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös vámtarifa értékvámja a II. 
mellékletben érzékeny termékekként 
felsorolt termékekre 3,5 százalékponttal 
csökken. A XIa. és a XIb. áruosztályba 
tartozó termékek esetében e csökkentés 20 
%-os.

(2) A közös vámtarifa értékvámja a II. 
mellékletben érzékeny termékekként 
felsorolt termékekre 3 százalékponttal 
csökken. A XIa. és a XIb. áruosztályba 
tartozó termékek esetében e csökkentés 
20%-os.

Or. en

Indokolás

A hatásvizsgálat rámutatott, hogy a GSP-rendelet kiaknázatlan lehetőségek rejt a legkevésbé 
fejlett országok, illetve a kisméretű és kiszolgáltatott országok exportlehetőségeinek javítása 
tekintetében. A módosítás a preferenciák bővítését javasolja az EBA és a GSP+ 
kedvezményezettjei javára.

Módosítás 73
Niccolò Rinaldi
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös vámtarifa értékvámja a II. 
mellékletben érzékeny termékekként 
felsorolt termékekre 3,5 százalékponttal 
csökken. A XIa. és a XIb. áruosztályba 
tartozó termékek esetében e csökkentés 20 
%-os.

(2) A közös vámtarifa értékvámja a II. 
mellékletben érzékeny termékekként 
felsorolt termékekre 3 százalékponttal 
csökken. A XIa. és a XIb. áruosztályba 
tartozó termékek esetében e csökkentés 
20%-os.
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Or. en

Indokolás

Tekintettel a kereskedelemből várt jelentős előnyökre, az új GSP-rendelet fő célkitűzésének a 
kisméretű és kiszolgáltatott gazdaságok (és különösen a legkevésbé fejlett országok) 
világkereskedelembe történő teljes körű integrációjának kell lennie. A módosítás a 
preferenciák bővítését javasolja az EBA és a GSP+ kedvezményezettjei javára, egyidejűleg 
magas szintű nagylelkűséget tartva fenn a többi fejlettebb fejlődő ország irányában.

Módosítás 74
Laima Liucija Andrikienė
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a 732/2008/EK 
rendeletnek a közös vámtarifa e rendelet 
hatálybalépésekor alkalmazandó 
értékvámjairól rendelkező 6. cikkével 
összhangban kiszámított preferenciális 
vámtételek az e cikk (2) bekezdésében 
említett termékek esetében több mint 3,5
százalékpontos vámtételcsökkentést 
eredményeznek, úgy ezeket a preferenciális 
vámtételeket kell alkalmazni.

(3) Amennyiben a 732/2008/EK 
rendeletnek a közös vámtarifa e rendelet 
hatálybalépésekor alkalmazandó 
értékvámjairól rendelkező 6. cikkével 
összhangban kiszámított preferenciális 
vámtételek az e cikk (2) bekezdésében 
említett termékek esetében több mint 3
százalékpontos vámtételcsökkentést 
eredményeznek, úgy ezeket a preferenciális 
vámtételeket kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 75
Daniel Caspary
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a 732/2008/EK 
rendeletnek a közös vámtarifa e rendelet 
hatálybalépésekor alkalmazandó 
értékvámjairól rendelkező 6. cikkével 
összhangban kiszámított preferenciális 
vámtételek az e cikk (2) bekezdésében 
említett termékek esetében több mint 3,5 
százalékpontos vámtételcsökkentést 
eredményeznek, úgy ezeket a preferenciális 
vámtételeket kell alkalmazni.

(3) Amennyiben a 732/2008/EK 
rendeletnek a közös vámtarifa e rendelet 
hatálybalépésekor alkalmazandó 
értékvámjairól rendelkező 6. cikkével 
összhangban kiszámított preferenciális 
vámtételek az e cikk (2) bekezdésében 
említett termékek esetében több mint 3 
százalékpontos vámtételcsökkentést 
eredményeznek, úgy ezeket a preferenciális 
vámtételeket kell alkalmazni.
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Or. de

Módosítás 76
Vital Moreira
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a 732/2008/EK 
rendeletnek a közös vámtarifa e rendelet 
hatálybalépésekor alkalmazandó 
értékvámjairól rendelkező 6. cikkével 
összhangban kiszámított preferenciális 
vámtételek az e cikk (2) bekezdésében 
említett termékek esetében több mint 3,5
százalékpontos vámtételcsökkentést 
eredményeznek, úgy ezeket a preferenciális 
vámtételeket kell alkalmazni.

(3) Amennyiben a 732/2008/EK 
rendeletnek a közös vámtarifa e rendelet 
hatálybalépésekor alkalmazandó 
értékvámjairól rendelkező 6. cikkével 
összhangban kiszámított preferenciális 
vámtételek az e cikk (2) bekezdésében 
említett termékek esetében több mint 3
százalékpontos vámtételcsökkentést 
eredményeznek, úgy ezeket a preferenciális 
vámtételeket kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 77
Paweł Zalewski
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a 732/2008/EK 
rendeletnek a közös vámtarifa e rendelet 
hatálybalépésekor alkalmazandó 
értékvámjairól rendelkező 6. cikkével 
összhangban kiszámított preferenciális 
vámtételek az e cikk (2) bekezdésében 
említett termékek esetében több mint 3,5
százalékpontos vámtételcsökkentést 
eredményeznek, úgy ezeket a preferenciális 
vámtételeket kell alkalmazni.

(3) Amennyiben a 732/2008/EK 
rendeletnek a közös vámtarifa e rendelet 
hatálybalépésekor alkalmazandó 
értékvámjairól rendelkező 6. cikkével 
összhangban kiszámított preferenciális 
vámtételek az e cikk (2) bekezdésében 
említett termékek esetében több mint 3
százalékpontos vámtételcsökkentést 
eredményeznek, úgy ezeket a preferenciális 
vámtételeket kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 78
Mário David, Cristiana Muscardini
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a 732/2008/EK 
rendeletnek a közös vámtarifa e rendelet 
hatálybalépésekor alkalmazandó 
értékvámjairól rendelkező 6. cikkével 
összhangban kiszámított preferenciális 
vámtételek az e cikk (2) bekezdésében 
említett termékek esetében több mint 3,5
százalékpontos vámtételcsökkentést 
eredményeznek, úgy ezeket a preferenciális 
vámtételeket kell alkalmazni.

(3) Amennyiben a 732/2008/EK 
rendeletnek a közös vámtarifa e rendelet 
hatálybalépésekor alkalmazandó 
értékvámjairól rendelkező 6. cikkével 
összhangban kiszámított preferenciális 
vámtételek az e cikk (2) bekezdésében 
említett termékek esetében több mint 3
százalékpontos vámtételcsökkentést 
eredményeznek, úgy ezeket a preferenciális 
vámtételeket kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A hatásvizsgálat rámutatott, hogy a GSP-rendelet kiaknázatlan lehetőségeket rejt a 
legkevésbé fejlett országok, illetve a kisméretű és kiszolgáltatott országok 
exportlehetőségeinek javítása tekintetében. A módosítás a preferenciák bővítését javasolja az 
EBA és a GSP+ kedvezményezettjei javára.

Módosítás 79
Vital Moreira, Gianluca Susta
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 7. cikkben említett tarifális 
preferenciákat fel kell függeszteni a GSP-
kedvezményezett ország olyan 
áruosztályból származó termékei 
tekintetében, amelyek esetében az ilyen 
terméknek az ebből a GSP-
kedvezményezett országból az Európai 
Unióba irányuló behozatala három egymást 
követő évben meghaladja a VI. 
mellékletben felsorolt határértékeket. Az 
egyes határértékek megadására az azonos 
termékeknek valamennyi GSP-
kedvezményezett országból az Európai 
Unióba irányuló importjának százalékában 
kerül sor.

(1) A 7. és 12. cikkben említett tarifális 
preferenciákat fel kell függeszteni a 
kedvezményezett ország olyan 
áruosztályból származó termékei 
tekintetében, amelyek esetében az ilyen 
terméknek az adott országból az Európai 
Unióba irányuló behozatala három egymást 
követő évben meghaladja a VI. 
mellékletben felsorolt határértékeket. Az 
egyes határértékek megadására az azonos 
termékeknek valamennyi GSP-
kedvezményezett országból az Európai 
Unióba irányuló importjának százalékában 
kerül sor.

Or. en
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Módosítás 80
Laima Liucija Andrikienė
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 7. cikkben említett tarifális 
preferenciákat fel kell függeszteni a GSP-
kedvezményezett ország olyan 
áruosztályból származó termékei 
tekintetében, amelyek esetében az ilyen 
terméknek az ebből a GSP-
kedvezményezett országból az Európai 
Unióba irányuló behozatala három egymást 
követő évben meghaladja a VI. 
mellékletben felsorolt határértékeket. Az 
egyes határértékek megadására az azonos 
termékeknek valamennyi GSP-
kedvezményezett országból az Európai 
Unióba irányuló importjának százalékában 
kerül sor.

(1) A 7. és 9. cikkben említett tarifális 
preferenciákat fel kell függeszteni a 
kedvezményezett ország olyan 
áruosztályból származó termékei 
tekintetében, amelyek esetében az ilyen 
terméknek az adott országból az Európai 
Unióba irányuló behozatala három egymást 
követő évben meghaladja a VI. 
mellékletben felsorolt határértékeket. Az 
egyes határértékek megadására az azonos 
termékeknek valamennyi GSP-
kedvezményezett országból az Európai 
Unióba irányuló importjának százalékában 
kerül sor.

Or. en

Módosítás 81
Paweł Zalewski
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 7. cikkben említett tarifális 
preferenciákat fel kell függeszteni a GSP-
kedvezményezett ország olyan 
áruosztályból származó termékei 
tekintetében, amelyek esetében az ilyen 
terméknek az ebből a GSP-
kedvezményezett országból az Európai 
Unióba irányuló behozatala három egymást 
követő évben meghaladja a VI. 
mellékletben felsorolt határértékeket. Az 
egyes határértékek megadására az azonos 
termékeknek valamennyi GSP-
kedvezményezett országból az Európai 
Unióba irányuló importjának százalékában 
kerül sor.

(1) A 7. és 9.cikkben említett tarifális 
preferenciákat fel kell függeszteni a GSP-
kedvezményezett ország olyan 
áruosztályból származó termékei 
tekintetében, amelyek esetében az ilyen 
terméknek az ebből a GSP-
kedvezményezett országból az Európai 
Unióba irányuló behozatala három egymást 
követő évben meghaladja a VI. 
mellékletben felsorolt határértékeket. Az 
egyes határértékek megadására az azonos 
termékeknek valamennyi GSP-
kedvezményezett országból az Európai 
Unióba irányuló importjának százalékában 
kerül sor.
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Or. en

Módosítás 82
Elisabeth Köstinger
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 7. cikkben említett tarifális 
preferenciákat fel kell függeszteni a GSP-
kedvezményezett ország olyan 
áruosztályból származó termékei 
tekintetében, amelyek esetében az ilyen 
terméknek az ebből a GSP-
kedvezményezett országból az Európai 
Unióba irányuló behozatala három egymást 
követő évben meghaladja a VI. 
mellékletben felsorolt határértékeket. Az 
egyes határértékek megadására az azonos 
termékeknek valamennyi GSP-
kedvezményezett országból az Európai 
Unióba irányuló importjának százalékában 
kerül sor.

(1) A 7. és 9. cikkben említett tarifális 
preferenciákat fel kell függeszteni a 
kedvezményezett ország olyan 
áruosztályból származó termékei 
tekintetében, amelyek esetében az ilyen 
terméknek az ebből a kedvezményezett 
országból az Európai Unióba irányuló 
behozatala három egymást követő évben 
meghaladja a VI. mellékletben felsorolt 
határértékeket. Az egyes határértékek 
megadására az azonos termékeknek 
valamennyi GSP-kedvezményezett 
országból az Európai Unióba irányuló 
importjának százalékában kerül sor.

Or. en

Indokolás

Az átsorolásnak továbbra is vonatkoznia kell a GSP + kedvezményezett országokra is.

Módosítás 83
Matteo Salvini
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 7. cikkben említett tarifális 
preferenciákat fel kell függeszteni a GSP-
kedvezményezett ország olyan 
áruosztályból származó termékei 
tekintetében, amelyek esetében az ilyen 
terméknek az ebből a GSP-
kedvezményezett országból az Európai 
Unióba irányuló behozatala három egymást 
követő évben meghaladja a VI. 
mellékletben felsorolt határértékeket. Az 

(1) A 7. és 12. cikkben említett tarifális 
preferenciákat fel kell függeszteni a 
kedvezményezett ország olyan 
áruosztályból származó termékei 
tekintetében, amelyek esetében az ilyen 
terméknek az adott országból az Európai 
Unióba irányuló behozatala három egymást 
követő évben meghaladja a VI. 
mellékletben felsorolt határértékeket. Az 
egyes határértékek megadására az azonos 
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egyes határértékek megadására az azonos 
termékeknek valamennyi GSP-
kedvezményezett országból az Európai 
Unióba irányuló importjának százalékában 
kerül sor.

termékeknek valamennyi GSP-
kedvezményezett országból az Európai 
Unióba irányuló importjának százalékában 
kerül sor.

Or. en

Indokolás

Az átsorolás a kevésbé diverzifikált és versenyképes országokban a versenyképesség 
javításának legfontosabb eszköze. Ennek támogatása érdekében a Bizottság egy 
körülhatároltabb termékosztályt is bevezetett, ezzel szolgálva a célzottabb átsorolási 
mechanizmust. Ha a kedvezményezett országból származó termékek globálisan 
versenyképessé válnak, de továbbra is kereskedelmi preferenciákban részesülnek, hátráltatják 
a kevésbé versenyképes kedvezményezetteket az előrelépésben.

Módosítás 84
Mário David, Cristiana Muscardini
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 7. cikkben említett tarifális 
preferenciákat fel kell függeszteni a GSP-
kedvezményezett ország olyan 
áruosztályból származó termékei 
tekintetében, amelyek esetében az ilyen 
terméknek az ebből a GSP-
kedvezményezett országból az Európai 
Unióba irányuló behozatala három egymást 
követő évben meghaladja a VI. 
mellékletben felsorolt határértékeket. Az 
egyes határértékek megadására az azonos 
termékeknek valamennyi GSP-
kedvezményezett országból az Európai 
Unióba irányuló importjának százalékában 
kerül sor.

(1) A 7. és 9. cikkben említett tarifális 
preferenciákat fel kell függeszteni a 
kedvezményezett ország olyan 
áruosztályból származó termékei 
tekintetében, amelyek esetében az ilyen 
terméknek az adott országból az Európai 
Unióba irányuló behozatala három egymást 
követő évben meghaladja a VI. 
mellékletben felsorolt határértékeket. Az 
egyes határértékek megadására az azonos 
termékeknek valamennyi GSP-
kedvezményezett országból az Európai 
Unióba irányuló importjának százalékában 
kerül sor.

Or. en

Indokolás

Graduation shall continue to be applied also to the GSP+ beneficiary countries. Graduation 
is a key tool for competitiveness in the less diversified/competitive countries, including LDCs. 
To promote this, the Commission introduced more specific product sections, favouring a 
better targeted/more effective graduation mechanism. If products originating in a beneficiary 
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country become globally competitive but continue to benefit from trade preferences, they 
hinder the possibilities of the less competitive beneficiaries to climb up the ladder. So, 
removing graduation for GSP+ would make the scheme less attractive for potential 
beneficiaries.

Módosítás 85
Helmut Scholz
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A II. mellékletnek a 4. cikk szerinti 
kritériumokkal összhangban történő 
módosítása esetére a Bizottság 
felhatalmazást kap, hogy a 36. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló aktusok 
elfogadásával módosítsa a VI. mellékletet, 
hogy az abban felsorolt módozatokat 
kiigazítsa, annak érdekében, hogy az (1) 
bekezdésben meghatározott átsorolt 
áruosztályok súlya arányosan ne változzon.

(6) A II. mellékletnek a 4. cikk szerinti 
kritériumokkal összhangban történő 
módosítása esetére a Bizottság 
felhatalmazást kap, hogy a 36. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló aktusok 
elfogadásával módosítsa a VI. mellékletet, 
hogy az abban felsorolt módozatokat 
kiigazítsa, annak érdekében, hogy az e cikk 
(1) bekezdésében meghatározott átsorolt 
áruosztályok súlya arányosan ne változzon.
A Bizottság ilyen kiigazítások alkalmával 
figyelembe veszi az – e cikk (1) bekezdése 
alkalmazásának és a GSP-preferenciák 
Európai Unió részvételével kötött két- és 
többoldalú kereskedelmi megállapodások 
következtében történő elenyészésének 
halmozott hatása miatti – utolsó kiigazítás 
óta az összes GSP-kedvezményezett 
országból származó uniós import
összértékének csökkenését is.

Or. en

Indokolás

A termékátsorolási módozatokat ki kell igazítani, amennyiben csökken a GSP-
kedvezményezett országokból az Európai Unióba irányuló import összértéke. Ugyancsak 
figyelembe kell venni az EU harmadik országokkal vagy régiókkal kötött két- és többoldalú 
kereskedelmi megállapodásai által kínált további piacnyitás következtében előálló 
termékátsorolást és megnövekedett versenynyomást.

Módosítás 86
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a VIII. mellékletben felsorolt összes 
egyezményt megerősítette, és a megfelelő 
ellenőrző testületek által készített legújabb 
megállapítások nem tártak fel súlyos 
kötelezettségszegést az említett 
egyezmények tényleges alkalmazása terén;

b) a VIII. mellékletben felsorolt összes 
egyezményt megerősítette és ténylegesen 
végrehajtotta,

Or. en

Indokolás

Ha már súlyos kötelezettségszegést kell megállapítani, a rendszerbe kerülés mércéje túl 
alacsony.

Módosítás 87
Laima Liucija Andrikienė
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a VIII. mellékletben felsorolt összes 
egyezményt megerősítette, és a megfelelő 
ellenőrző testületek által készített legújabb 
megállapítások nem tártak fel súlyos 
kötelezettségszegést az említett 
egyezmények tényleges alkalmazása terén;

b) a VIII. mellékletben felsorolt összes 
egyezményt – az azok célkitűzéseivel és 
céljaival összeegyeztethetetlen fenntartás 
nélkül – megerősítette, és a megfelelő 
ellenőrző testületek által készített legújabb 
megállapítások vagy rendelkezésre álló 
egyéb bizonyítékok nem tártak fel súlyos 
kötelezettségszegést az említett 
egyezmények tényleges alkalmazása terén;

Or. en

Módosítás 88
Vital Moreira, Gianluca Susta
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a VIII. mellékletben felsorolt összes 
egyezményt megerősítette, és a megfelelő 
ellenőrző testületek által készített legújabb 
megállapítások nem tártak fel súlyos 
kötelezettségszegést az említett 

b) a VIII. mellékletben felsorolt összes 
egyezményt – az azok célkitűzéseivel és 
céljaival összeegyeztethetetlen fenntartás 
nélkül – megerősítette, és a megfelelő 
ellenőrző testületek által készített legújabb 



PE480.597v01-00 40/105 AM\889586HU.doc

HU

egyezmények tényleges alkalmazása terén; megállapítások vagy rendelkezésre álló 
egyéb bizonyítékok nem tártak fel súlyos 
kötelezettségszegést az említett 
egyezmények tényleges alkalmazása terén;

Or. en

Módosítás 89
Matteo Salvini
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a VIII. mellékletben felsorolt összes 
egyezményt megerősítette, és a megfelelő 
ellenőrző testületek által készített legújabb 
megállapítások nem tártak fel súlyos 
kötelezettségszegést az említett 
egyezmények tényleges alkalmazása terén;

b) a VIII. mellékletben felsorolt összes 
egyezményt jelentős fenntartások nélkül 
megerősítette, és a megfelelő ellenőrző 
testületek által készített legújabb 
megállapítások nem tártak fel súlyos 
kötelezettségszegést az említett 
egyezmények tényleges alkalmazása terén;

Or. en

Indokolás

A GSP+ előnyeinek igénybevételi feltételei továbbra is homályosak az egyezmények 
„tényleges végrehajtását” illetően. A 9. cikk b) pontja csak az egyezmények ellenőrző 
testületei által készített legújabb megállapításokban feltárt súlyos kötelezettségszegésre utal. 
Noha a GSP+ szellemiségét nem szabad figyelmen kívül hagyni, téves értelmezés merülhet fel 
a fenntartással történő megerősítés tekintetében, különösen, ha az ilyen kivétel az egyezmény 
lényeges elemeire vonatkozna.

Módosítás 90
Mário David, Cristiana Muscardini
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a VIII. mellékletben felsorolt összes 
egyezményt megerősítette, és a megfelelő 
ellenőrző testületek által készített legújabb 
megállapítások nem tártak fel súlyos 
kötelezettségszegést az említett 
egyezmények tényleges alkalmazása terén;

b) a VIII. mellékletben felsorolt összes 
egyezményt – az azok célkitűzéseivel és 
céljaival összeegyeztethetetlen fenntartás 
nélkül – megerősítette, és a megfelelő 
ellenőrző testületek által készített legújabb 
megállapítások vagy rendelkezésre álló 
egyéb bizonyítékok nem tártak fel súlyos 
kötelezettségszegést az említett 



AM\889586HU.doc 41/105 PE480.597v01-00

HU

egyezmények tényleges alkalmazása terén;

Or. en

Indokolás

The conditions for the admission to the benefit of GSP+ remain vague as far as the “effective 
implementation” of the Conventions is concerned. Art. 9(b) refers to “serious failure” as 
identified by the most recent available conclusions of the relevant monitoring bodies of these 
Conventions. The EU: should carefully assess the situation before admitting a Country to the 
GSP+ namely when ratification is subject to reservations inconsistent with the objectives and 
the purposes of such Conventions and should not delegate, fully and unquestionably, to 
international, while recognised bodies, the assessment of the situation, as far as these 
Conventions are concerned.

Módosítás 91
David Martin
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a VIII. mellékletben felsorolt összes 
egyezményt megerősítette, és a megfelelő 
ellenőrző testületek által készített legújabb 
megállapítások nem tártak fel súlyos 
kötelezettségszegést az említett 
egyezmények tényleges alkalmazása terén;

b) a VIII. mellékletben felsorolt összes 
egyezményt megerősítette,

Or. en

Módosítás 92
Vital Moreira, Gianluca Susta
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) eltörölte a halálbüntetést.

Or. en

Módosítás 93
Helmut Scholz
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A II. melléklet módosítása esetére a 
Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 36. 
cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
aktusok elfogadásával módosítsa a VII. 
mellékletet, hogy a VII. melléklet 1. 
pontjának b. alpontjában említett 
kiszolgáltatottsági határértékeket 
felülvizsgálja, azok súlya arányosan ne 
változzon a VII. melléklettel összhangban 
számított kiszolgáltatottsági 
határértékekhez képest.

(2) A II. melléklet módosítása esetére a 
Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 36. 
cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
aktusok elfogadásával módosítsa a VII. 
mellékletet, hogy a VII. melléklet 1. 
pontjának b. alpontjában említett 
kiszolgáltatottsági határértékeket 
felülvizsgálja, azok súlya arányosan ne 
változzon a VII. melléklettel összhangban 
számított kiszolgáltatottsági 
határértékekhez képest. A Bizottság a 
kiszolgáltatottsági határértékek 
felülvizsgálatakor figyelembe veszi az – a 
8. cikk (1) bekezdése alkalmazásának és a 
GSP-preferenciák Európai Unió 
részvételével kötött két- és többoldalú 
kereskedelmi megállapodások 
következtében történő elenyészésének 
halmozott hatása miatti – utolsó 
felülvizsgálat óta az összes GSP-
kedvezményezett országból származó 
uniós import összértékének csökkenését is.

Or. en

Indokolás

A kiszolgáltatottsági határértékeket ki kell igazítani, amennyiben csökken a GSP-
kedvezményezett országokból az Európai Unióba irányuló import összértéke. Ugyancsak 
figyelembe kell venni az EU harmadik országokkal vagy régiókkal kötött két- és többoldalú 
kereskedelmi megállapodásai által kínált további piacnyitás következtében előálló 
termékátsorolást és megnövekedett versenynyomást.

Módosítás 94
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Helmut Scholz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kérelmező ország írásban nyújtja be 
kérelmét a Bizottsághoz. A kérelem átfogó 

(2) A kérelmező ország írásban nyújtja be 
kérelmét a Bizottsághoz. A kérelem átfogó 
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tájékoztatást nyújt a VIII. mellékletben 
említett egyezmények megerősítéséről, és 
tartalmazza a 9. cikk (1) bekezdésének c), 
d) és e) pontjában említett kötelező erejű 
kötelezettségvállalásokat.

tájékoztatást nyújt a VIII. mellékletben 
említett egyezmények megerősítéséről és 
tényleges végrehajtásáról, és tartalmazza a 
9. cikk (1) bekezdésének c), d) és e) 
pontjában említett kötelező erejű 
kötelezettségvállalásokat.

Or. en

Indokolás

Az egyezmények hatékony alkalmazása csak akkor garantálható, ha azokat a megerősítést 
követően végre is hajtják. A jogsértési eljárások általában a végrehajtást, nem pedig csupán a 
megerősítést érintik.

Módosítás 95
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Helmut Scholz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kérelem tanulmányozását követően a 
Bizottság dönt arról, hogy a kérelmező 
ország részese legyen-e a fenntartható 
fejlődésre és a felelősségteljes 
kormányzásra vonatkozó különleges 
ösztönző előírásnak.

(4) A kérelem tanulmányozását követően a 
Bizottság dönt arról, hogy a kérelmező 
ország részese legyen-e a fenntartható 
fejlődésre és a felelősségteljes 
kormányzásra vonatkozó különleges 
ösztönző előírásnak. A kezdeti 
jogosultságról szóló döntést a 
Bizottságnak az érintett ellenőrző 
testületek következtetései és ajánlásai, 
valamint a harmadik felek, köztük a civil 
társadalom, a szakszervezetek és az 
Európai Parlament által nyújtott 
információk alapján kell meghoznia.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság és a teljesség érdekében az érdekeltek széles körétől származó 
információknak elfogadhatónak kell lenniük, és azokat a döntés meghozatala előtt figyelembe 
kell venni.
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Módosítás 96
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kérelem tanulmányozását követően a 
Bizottság dönt arról, hogy a kérelmező 
ország részese legyen-e a fenntartható 
fejlődésre és a felelősségteljes 
kormányzásra vonatkozó különleges 
ösztönző előírásnak.

(4) A kérelem tanulmányozását követően a 
Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 36. 
cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
aktusok elfogadásával kidolgozza vagy 
módosítsa a III. mellékletet annak 
érdekében, hogy a kérelmező ország 
részese legyen-e a fenntartható fejlődésre 
és a felelősségteljes kormányzásra 
vonatkozó különleges ösztönző előírásnak, 
valamint ezeket az országokat felvegye a 
GSP+-kedvezményezett országok listájára.

Or. en

Módosítás 97
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben egy GSP+-
kedvezményezett ország már nem felel 
meg a 9. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában szereplő feltételeknek, vagy 
visszavonja bármelyik, a 9. cikk (1) 
bekezdésének c), d) és e) pontjában 
említett kötelező erejű 
kötelezettségvállalását, azt el kell 
távolítani a GSP+-kedvezményezett 
országok listájáról.

(5) Amennyiben egy GSP+-
kedvezményezett ország már nem felel 
meg a 9. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában szereplő feltételeknek, vagy 
visszavonja bármelyik, a 9. cikk (1) 
bekezdésének c), d) és e) pontjában 
említett kötelező erejű 
kötelezettségvállalását, a Bizottság 
felhatalmazást kap, hogy a 36. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló aktusok 
elfogadásával módosítsa a III. mellékletet 
annak érdekében, hogy az adott országot 
töröljék a GSP+-kedvezményezett 
országok listájáról.

Or. en

Módosítás 98
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A (4) és (5) bekezdés alkalmazásában 
a Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 36. 
cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
aktusok elfogadásával elfogadja és 
módosítsa a III. mellékletet, annak 
érdekében, hogy hozzáadjon vagy 
eltávolítson egyes országokat a GSP+-
kedvezményezett országok listájáról.

törölve

Or. en

Módosítás 99
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság értesíti a kérelmező 
országot a (4), illetve (5) bekezdésnek 
megfelelően hozott határozatról. 
Amennyiben a kérelmező ország a 
határozattal a fenntartható fejlődésre és a 
felelősségteljes kormányzásra vonatkozó 
különleges ösztönző előírás részesévé 
válik, tájékoztatást kap a határozat 
hatálybalépésének időpontjáról.

(7) A Bizottság értesíti a kérelmező 
országot a (4), illetve (5) bekezdésnek 
megfelelően hozott határozatról, és 
értesítést tesz közzé az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában, bejelentve és 
indokolva határozatát. Amennyiben a 
kérelmező ország a határozattal a 
fenntartható fejlődésre és a felelősségteljes 
kormányzásra vonatkozó különleges 
ösztönző előírás részesévé válik, 
tájékoztatást kap a határozat 
hatálybalépésének időpontjáról.

Or. en

Indokolás

A GSP-rendszer reformja egyik célkitűzésének a nagyobb fokú átláthatóságnak kell lennie.

Módosítás 100
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság értesíti a kérelmező 
országot a (4), illetve (5) bekezdésnek 
megfelelően hozott határozatról. 
Amennyiben a kérelmező ország a 
határozattal a fenntartható fejlődésre és a 
felelősségteljes kormányzásra vonatkozó 
különleges ösztönző előírás részesévé 
válik, tájékoztatást kap a határozat
hatálybalépésének időpontjáról.

(7) A Bizottság a melléklet módosítását 
követően értesíti az érintett országot a (4) 
és (5) bekezdéssel összhangban meghozott 
határozatról. Amennyiben a kérelmező 
ország a határozattal a fenntartható 
fejlődésre és a felelősségteljes 
kormányzásra vonatkozó különleges 
ösztönző előírás részesévé válik, 
tájékoztatást kap a vonatkozó
felhatalmazáson alapuló jogi aktus
hatálybalépésének időpontjáról.

Or. en

Módosítás 101
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) minden egyes GSP+-kedvezményezett
ország tekintetében a VIII. mellékletben 
felsorolt valamennyi egyezmény tényleges 
végrehajtásának állása.

Or. en

Módosítás 102
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Helmut Scholz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A VIII. mellékletben felsorolt 
egyezmények tényleges alkalmazására 
vonatkozó megállapításai készítése során a 
Bizottság értékeli a megfelelő ellenőrző 
testületektől származó megállapításokat és 
ajánlásokat.

(4) A VIII. mellékletben felsorolt 
egyezmények tényleges alkalmazására 
vonatkozó megállapításai készítése során a 
Bizottság értékeli a megfelelő ellenőrző 
testületektől származó megállapításokat és 
ajánlásokat, valamint a harmadik felek, 
köztük a civil társadalom, a 
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szakszervezetek, illetve az Európai 
Parlament által nyújtott információkat.

Or. en

Indokolás

A szociális, környezetvédelmi és kormányzási normák végrehajtását átláthatóbb módon kell 
ellenőrizni. Az ellenőrzési és értékelési folyamathoz a civil társadalomnak, a 
szakszervezeteknek és az Európai Parlamentnek is hozzá kell tudnia járulni.

Módosítás 103
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A fenntartható fejlődésre és a 
felelősségteljes kormányzásra vonatkozó 
különleges ösztönző előírást ideiglenesen 
vissza kell vonni adott GSP+-
kedvezményezett országból származó 
valamennyi termék vagy a termékek egy 
része tekintetében, amennyiben a 
kedvezményezett ország ténylegesen nem 
tartja tiszteletben a 9. cikk (1) 
bekezdésének c), d) és e) pontjában 
említett kötelező erejű 
kötelezettségvállalásait.

(1) A fenntartható fejlődésre és a 
felelősségteljes kormányzásra vonatkozó 
különleges ösztönző előírást ideiglenesen 
vissza kell vonni adott GSP+-
kedvezményezett országból származó 
valamennyi termék vagy a termékek egy 
része tekintetében, amennyiben a 
kedvezményezett ország ténylegesen nem 
tartja tiszteletben a 9. cikk (1) 
bekezdésének c), d) és e) pontjában 
említett kötelező erejű 
kötelezettségvállalásait vagy nem teljesíti a 
Bizottsággal való együttműködésre 
vonatkozó kötelezettségét és nem adja meg 
a 13. cikk (2) bekezdésében említett összes 
szükséges információt.

Or. en

Módosítás 104
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a Bizottságnak akár a 14. 
cikkben említett jelentés megállapításai, 
akár rendelkezésre álló bizonyítékok 
alapján megalapozott kételye van a 

(3) Amennyiben a Bizottságnak akár a 14. 
cikkben említett jelentés megállapításai, 
akár rendelkezésre álló bizonyítékok 
alapján megalapozott kételye van a 
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tekintetben, hogy egy adott GSP+-
kedvezményezett ország nem tartja 
tiszteletben a 9. cikk (1) bekezdésének c), 
d) és e) pontjában említett kötelező erejű 
kötelezettségvállalását, a Bizottság a 38. 
cikk (2) bekezdésében hivatkozott 
tanácsadó bizottsági eljárás keretében 
határozatot fogad el a fenntartható 
fejlődésre és a felelősségteljes 
kormányzásra vonatkozó különleges 
ösztönző előírás keretében juttatott tarifális 
preferenciák ideiglenes visszavonására 
irányuló eljárás megindításáról. A 
Bizottság erről tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.

tekintetben, hogy egy adott GSP+-
kedvezményezett ország nem tartja 
tiszteletben a 9. cikk (1) bekezdésének c), 
d) és e) pontjában említett kötelező erejű 
kötelezettségvállalását vagy nem teljesíti a 
Bizottsággal való együttműködésre 
vonatkozó kötelezettségét és nem adja meg 
a 13. cikk (2) bekezdésében említett összes 
szükséges információt, a Bizottság a 38. 
cikk (2) bekezdésében hivatkozott 
tanácsadó bizottsági eljárás keretében 
határozatot fogad el a fenntartható 
fejlődésre és a felelősségteljes 
kormányzásra vonatkozó különleges 
ösztönző előírás keretében juttatott tarifális 
preferenciák ideiglenes visszavonására 
irányuló eljárás megindításáról. A 
Bizottság erről tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.

Or. en

Módosítás 105
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tartalmazza a GSP+-kedvezményezett 
országnak az e rendelet 9. cikke (1) 
bekezdésének c), d) és e) pontjában 
említett kötelező erejű 
kötelezettségvállalása teljesítésével 
szemben felmerült megalapozott kételyt, 
amely megkérdőjelezheti az adott ország 
jogosultságát arra, hogy továbbra is 
részesüljön a fenntartható fejlődésre és a 
felelősségteljes kormányzásra vonatkozó 
különleges ösztönző előírás szerinti 
tarifális preferenciákban; valamint

a) tartalmazza a GSP+-kedvezményezett 
országnak az e rendelet 9. cikke (1) 
bekezdésének c), d) és e) pontjában 
említett kötelező erejű 
kötelezettségvállalása teljesítésével, illetve 
a Bizottsággal való együttműködésre 
vonatkozó kötelezettsége teljesítésével és a 
13. cikk (2) bekezdésében említett összes 
szükséges információ megadásával 
kapcsolatban felmerült megalapozott 
kételyt, amely megkérdőjelezheti az adott 
ország jogosultságát arra, hogy továbbra is 
részesüljön a fenntartható fejlődésre és a 
felelősségteljes kormányzásra vonatkozó 
különleges ösztönző előírás szerinti 
tarifális preferenciákban; valamint

Or. en



AM\889586HU.doc 49/105 PE480.597v01-00

HU

Módosítás 106
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Helmut Scholz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság felkutat minden általa 
szükségesnek tartott információt, többek 
között a megfelelő ellenőrző testületektől 
származó megállapításokat és ajánlásokat. 
Megállapításai készítése során a Bizottság 
minden releváns információt értékel.

(6) A Bizottság felkutat minden általa 
szükségesnek tartott információt, többek 
között a megfelelő ellenőrző testületektől 
származó megállapításokat és ajánlásokat, 
valamint a harmadik felek, köztük a civil 
társadalom, a szakszervezetek, illetve az 
Európai Parlament által nyújtott 
információkat. Megállapításai készítése 
során a Bizottság minden releváns 
információt értékel.

Or. en

Indokolás

A szociális, környezetvédelmi és kormányzási normák végrehajtását átláthatóbb módon kell 
ellenőrizni. Az ellenőrzési és értékelési folyamathoz a civil társadalomnak, a 
szakszervezeteknek és az Európai Parlamentnek is hozzá kell tudnia járulni.

Módosítás 107
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Helmut Scholz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Amennyiben a Bizottság úgy találja, 
hogy a feltártak nem indokolják az 
ideiglenes visszavonást, a 38. cikk (2) 
bekezdésében hivatkozott tanácsadó 
bizottsági eljárás keretében határozatot hoz 
az ideiglenes visszavonásra irányuló eljárás 
befejezéséről.

(8) Amennyiben a Bizottság úgy találja, 
hogy a feltártak nem indokolják az 
ideiglenes visszavonást, a 38. cikk (2) 
bekezdésében hivatkozott tanácsadó 
bizottsági eljárás keretében határozatot hoz 
az ideiglenes visszavonásra irányuló eljárás 
befejezéséről. A határozatnak a kapott 
bizonyítékokon kell alapulnia, és azt
azonnal közzé kell tenni.
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Or. en

Indokolás

A GSP-rendszer reformja egyik célkitűzésének a nagyobb fokú átláthatóságnak kell lennie.

Módosítás 108
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ha a Bizottság ideiglenes 
visszavonásról határoz, erről szóló 
határozata az elfogadását követő hat hónap 
elteltével lép hatályba.

(10) Ha a Bizottság ideiglenes 
visszavonásról határoz, erről szóló 
határozata a vonatkozó felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus hatálybalépését követő 
hat hónap elteltével lép hatályba.

Or. en

Módosítás 109
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy a tarifális preferenciáknak a 15. cikk 
(1) bekezdésében említett ideiglenes 
visszavonását megalapozó indokok már 
nem állnak fenn, visszaállítja a 
fenntartható fejlődésre és a felelősségteljes 
kormányzásra vonatkozó különleges 
ösztönző előírás szerinti tarifális 
preferenciákat. Ennek érdekében a 
Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 36. 
cikk szerinti felhatalmazáson alapuló 
aktusok elfogadásával módosítsa a III. 
mellékletet.

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy a tarifális preferenciáknak a 15. cikk 
(1) bekezdésében említett ideiglenes 
visszavonását megalapozó indokok már 
nem állnak fenn, jogosult a 36. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
aktusokat elfogadni, hogy módosítsa a III. 
mellékletet annak érdekében, hogy 
visszaállítsa a fenntartható fejlődésre és a 
felelősségteljes kormányzásra vonatkozó 
különleges ösztönző előírás szerinti 
tarifális preferenciákat.

Or. en

Módosítás 110
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az I. mellékletben felsorolt jogosult 
ország akkor részesül az 1. cikk (2) 
bekezdésének c) pontjában említett
legkevésbé fejlett országokra vonatkozó 
különleges előírás szerinti tarifális 
preferenciákból, ha az ENSZ legkevésbé 
fejlett országnak minősíti.

(1) Az I. mellékletben felsorolt jogosult 
ország akkor részesül a legkevésbé fejlett 
országokra és a legkevésbé fejlett régiókra 
vonatkozó különleges előírás szerinti 
tarifális preferenciákból, ha az ENSZ 
legkevésbé fejlett országnak minősíti, 
illetve ha adott ország az 1. cikk (2) 
bekezdésének c) pontjában említett 
valamely legkevésbé fejlett régióba 
tartozik.

Or. en

Indokolás

A regionális integráció rendkívül fontos a legkevésbé fejlett országok számára. A GSP nem 
vezethet be eltérő piacra jutási rendszereket azokon a régiókon belül, ahol a tagok többségét 
legkevésbé fejlett országok teszik ki. Ezért a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó 
különleges előírásokat ki kell terjeszteni a legkevésbé fejlett régiókra, és a „legkevésbé fejlett 
régió” kifejezést be kell illeszteni minden olyan cikkbe, amely a legkevésbé fejlett országokat 
említi.

Módosítás 111
Helmut Scholz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az I. mellékletben felsorolt jogosult 
ország akkor részesül az 1. cikk (2) 
bekezdésének c) pontjában említett 
legkevésbé fejlett országokra vonatkozó 
különleges előírás szerinti tarifális 
preferenciákból, ha az ENSZ legkevésbé 
fejlett országnak minősíti.

(1) Az I. mellékletben felsorolt jogosult 
ország akkor részesül az 1. cikk (2) 
bekezdésének c) pontjában említett 
legkevésbé fejlett országokra és legkevésbé 
fejlett régiókra vonatkozó különleges 
előírás szerinti tarifális preferenciákból, ha 
az ENSZ legkevésbé fejlett országnak 
minősíti, illetve ha az adott ország
valamely legkevésbé fejlett régióba 
tartozik.
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Or. en

Indokolás

A regionális integráció rendkívül fontos a legkevésbé fejlett országok számára. A GSP nem 
vezethet be eltérő piacra jutási rendszereket azokon a régiókon belül, ahol a tagok többségét 
legkevésbé fejlett országok teszik ki. Ezért a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó 
különleges előírásokat ki kell terjeszteni a legkevésbé fejlett régiókra, és a „legkevésbé fejlett 
régió” kifejezést be kell illeszteni minden olyan cikkbe, amely a legkevésbé fejlett országokat 
említi.

Módosítás 112
Helmut Scholz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A jogosult ország nem részesül a 
legkevésbé fejlett országokra és 
legkevésbé fejlett régiókra vonatkozó 
különleges előírás szerinti tarifális 
preferenciákból, ha az Egyesült Nemzetek 
Szervezete Ipari Fejlesztési Szervezetének 
(UNIDO) ipari fejlődésről szóló 
jelentésében szereplő adatok szerint az 
adott országban az egy főre jutó 
termékkivitel összértéke három egymást 
követő évben meghaladja a 700 USD-t.

Or. en

Indokolás

A regionális integráció rendkívül fontos a legkevésbé fejlett országok számára. A GSP nem 
vezethet be eltérő piacra jutási rendszereket azokon a régiókon belül, ahol a tagok többségét 
legkevésbé fejlett országok teszik ki. Ezért a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó 
különleges előírásokat ki kell terjeszteni a legkevésbé fejlett régiókra, és a „legkevésbé fejlett 
régió” kifejezést be kell illeszteni minden olyan cikkbe, amely a legkevésbé fejlett országokat 
említi.

Módosítás 113
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a legfrissebb rendelkezésre 
álló adatok alapján folyamatosan 
felülvizsgálja ezt a listát. Amennyiben az 
EBA-kedvezményezett ország már nem 
felel meg az (1) bekezdésben említett 
feltételeknek, a Bizottság határozatával, a
bizottsági határozat elfogadásától 
számított három éves átmeneti időszakot 
követően, eltávolítja az EBA-
kedvezményezett országok listájáról.

A Bizottság a legfrissebb rendelkezésre 
álló adatok alapján folyamatosan 
felülvizsgálja ezt a listát. Amennyiben az 
EBA-kedvezményezett ország már nem 
felel meg az (1) bekezdésben említett 
feltételeknek, a Bizottság felhatalmazást 
kap, hogy a 36. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló aktusok 
elfogadásával módosítsa a IV. mellékletet 
annak érdekében, hogy a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadásától számított
három éves átmeneti időszakot követően az 
adott országot töröljék az EBA-
kedvezményezett országok listájáról.

Or. en

Módosítás 114
Elisabeth Köstinger
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a legfrissebb rendelkezésre 
álló adatok alapján folyamatosan 
felülvizsgálja ezt a listát. Amennyiben az 
EBA-kedvezményezett ország már nem 
felel meg az (1) bekezdésben említett 
feltételeknek, a Bizottság határozatával, a 
bizottsági határozat elfogadásától számított 
három éves átmeneti időszakot követően, 
eltávolítja az EBA-kedvezményezett 
országok listájáról.

A Bizottság a legfrissebb rendelkezésre 
álló adatok alapján folyamatosan 
felülvizsgálja ezt a listát. Amennyiben az 
EBA-kedvezményezett ország már nem 
felel meg az (1) bekezdésben említett 
feltételeknek, a Bizottság határozatával, a 
bizottsági határozat elfogadásától számított 
legalább három éves átmeneti időszakot 
követően, eltávolítja az EBA-
kedvezményezett országok listájáról.

Or. en

Módosítás 115
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (2) bekezdés második albekezdésének 
alkalmazásában a Bizottság 
felhatalmazást kap, hogy a 36. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló aktusok 
elfogadásával módosítsa a IV. mellékletet.

törölve

Or. en

Módosítás 116
Keith Taylor, Helmut Scholz
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a VIII. melléklet A. részében felsorolt 
egyezményekben megállapított alapelvek 
súlyos és rendszeres megsértése;

a) a VIII. melléklet A. részében felsorolt 
egyezményekben megállapított alapelvek 
súlyos megsértése;

Or. en

Indokolás

Igen nehéz meghatározni a „rendszeres” kifejezés általánosan elfogadott fogalmát. Az 
egyértelműség érdekében ennek használatát mellőzni kell.

Módosítás 117
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a közösségi gazdasági ágazatot 
kedvezőtlenül érintő, rendszeres, súlyosan 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, 
ami ellen a kedvezményezett ország nem 
lépett fel. A WTO-megállapodások 
alapján tiltott vagy megtámadható 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 
tekintetében e cikk alkalmazásának a 
WTO illetékes testületének ilyen értelmű 
előzetes döntésén kell alapulnia;

törölve
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Or. en

Indokolás

A GSP-nek nem lehet része az, hogy a gazdaságpolitikától függjön. Maradéktalanul 
tiszteletben kell tartani a fejlődő országok azon jogát, hogy saját érdekükben szabályozzák a 
nyersanyagok kereskedelmét.

Módosítás 118
Helmut Scholz
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a közösségi gazdasági ágazatot 
kedvezőtlenül érintő, rendszeres, súlyosan 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, ami 
ellen a kedvezményezett ország nem lépett 
fel. A WTO-megállapodások alapján tiltott 
vagy megtámadható tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatok tekintetében e 
cikk alkalmazásának a WTO illetékes 
testületének ilyen értelmű előzetes 
döntésén kell alapulnia;

d) az uniós gazdasági ágazatot 
kedvezőtlenül érintő, súlyosan 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, ami 
ellen a kedvezményezett ország nem lépett 
fel. A WTO-megállapodások alapján tiltott 
vagy megtámadható tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatok tekintetében e 
cikk alkalmazásának a WTO illetékes 
testületének ilyen értelmű előzetes 
döntésén kell alapulnia;

Or. en

Indokolás

Az uniós kereskedelemi preferenciák előnyeit élvező fejlődő országoknak képesnek kell 
lenniük nyersanyagaik saját fejlődésük érdekében történő felhasználására.

Módosítás 119
Matteo Salvini
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a közösségi gazdasági ágazatot
kedvezőtlenül érintő, rendszeres, súlyosan 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, ami 
ellen a kedvezményezett ország nem lépett 
fel. A WTO-megállapodások alapján tiltott 
vagy megtámadható tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatok tekintetében e 
cikk alkalmazásának a WTO illetékes 
testületének ilyen értelmű előzetes 

d) az uniós termelőket kedvezőtlenül 
érintő, rendszeres, súlyosan tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlat, ami ellen a 
kedvezményezett ország nem lépett fel. A 
WTO-megállapodások alapján tiltott vagy 
megtámadható tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatok tekintetében e 
cikk alkalmazásának a WTO illetékes 
testületének ilyen értelmű előzetes 
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döntésén kell alapulnia; döntésén kell alapulnia;

Or. en

Indokolás

Az uniós gazdasági ágazat helyett az uniós termelőkre való kifejezett hivatkozás (a 
védzáradékhoz hasonlóan).

Módosítás 120
Helmut Scholz
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az Európai Unió tagságával működő 
regionális halászati szervezeteknek vagy 
megállapodásoknak a halászati erőforrások 
védelmére és kezelésére vonatkozó 
célkitűzéseinek súlyos és rendszeres 
megsértése.

e) az Európai Unió tagságával működő 
regionális halászati szervezeteknek vagy 
megállapodásoknak a halászati erőforrások 
védelmére és kezelésére vonatkozó 
célkitűzéseinek súlyos megsértései.

Or. en

Indokolás

A múltbeli tapasztalatok azt mutatják, hogy nehezen bizonyítható a súlyos jogsértések 
rendszeres elkövetése, így azok büntetlenek maradnak. A módosítás biztosítani kívánja, hogy 
mostantól a súlyos jogsértéseknek is lehetnek következményeik.

Módosítás 121
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az Európai Unió tagságával működő 
regionális halászati szervezeteknek vagy 
megállapodásoknak a halászati erőforrások 
védelmére és kezelésére vonatkozó 
célkitűzéseinek súlyos és rendszeres 
megsértése.

e) az Európai Unió tagságával működő 
regionális halászati szervezeteknek vagy 
megállapodásoknak a halászati erőforrások 
védelmére és kezelésére vonatkozó 
célkitűzéseinek súlyos megsértése.

Or. en
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Indokolás

Igen nehéz meghatározni a „rendszeres” kifejezés általánosan elfogadott fogalmát. Az 
egyértelműség érdekében ennek használatát mellőzni kell.

Módosítás 122
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az állatok védelme tekintetében az 
állatok leölésük során való védelméről 
szóló, 2009. szeptember 24-i 
1099/2009/EK tanácsi rendelet, és/vagy az 
állatoknak a szállítás és a kapcsolódó 
műveletek közbeni védelméről szóló, 2004. 
december 22-i 1/2005/EK tanácsi rendelet.

Or. en

Indokolás

Az állatvédelem az uniós szakpolitikák része.

Módosítás 123
Niccolò Rinaldi
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az állatok védelme tekintetében az 
állatok leölésük során való védelméről 
szóló, 2009. szeptember 24-i 
1099/2009/EK tanácsi rendelet, és/vagy az 
állatoknak a szállítás és a kapcsolódó 
műveletek közbeni védelméről szóló, 2004. 
december 22-i 1/2005/EK tanácsi rendelet.

Or. en

Indokolás

Az állatvédelem az uniós szakpolitikák része.
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Módosítás 124
Catherine Bearder
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az állatok védelme tekintetében az 
állatok leölésük során való védelméről 
szóló, 2009. szeptember 24-i 
1099/2009/EK tanácsi rendelet, és/vagy az 
állatoknak a szállítás és a kapcsolódó 
műveletek közbeni védelméről szóló, 2004. 
december 22-i 1/2005/EK tanácsi rendelet.

Or. en

Módosítás 125
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Helmut Scholz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság megvizsgálja az Európai 
Parlament vagy más harmadik fél, köztük 
a szakszervezetek vagy a civil társadalom 
részéről a 19. cikk (1) bekezdésének 
állítólagos megsértése tekintetében érkező 
beadványokat.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság növelése érdekében az érdekeltek széles körétől származó információknak 
elfogadhatónak kell lenniük.

Módosítás 126
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Helmut Scholz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 10 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A (9) és (10) bekezdésben említett 
mindkét esetben a határozatnak a kapott 
bizonyítékokon kell alapulnia, és azt 
azonnal közzé kell tenni.

Or. en

Indokolás

Az eljárás átláthatóságát minden szakaszban garantálni kell.

Módosítás 127
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ha a Bizottság ideiglenes 
visszavonásról határoz, a határozat a
meghozatalát követő hat hónap elteltével 
hatályba.

(11) Ha a Bizottság ideiglenes 
visszavonásról határoz, a határozat a
vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus hatálybalépését követő hat hónap 
elteltével lép hatályba.

Or. en

Módosítás 128
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy a tarifális preferenciáknak a 19. cikk 
(1) bekezdésében említett ideiglenes 
visszavonását megalapozó indokok már 
nem állnak fenn, visszaállítja a 1. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott 
kedvezményes előírások szerinti tarifális 
preferenciákat. Ennek érdekében a 
Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 36. 
cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
aktusok elfogadásával módosítsa a 
helyzettől függően a II., III. vagy IV. 

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy a tarifális preferenciáknak a 19. cikk 
(1) bekezdésében említett ideiglenes 
visszavonását megalapozó indokok már 
nem állnak fenn, a Bizottság felhatalmazást 
kap, hogy a 36. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló aktusok 
elfogadásával módosítsa a helyzettől 
függően a II., III. vagy IV. mellékletet
annak érdekében, hogy visszaállítsa a 1. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
kedvezményes előírások szerinti tarifális 
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mellékletet. preferenciákat.

Or. en

Módosítás 129
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ideiglenes visszavonás időtartama 
nem haladhatja meg a hat hónapot. Ezen
időtartam lejártával a Bizottság a 38. cikk 
(4) bekezdésében hivatkozott sürgősségi 
eljárás keretében határoz az ideiglenes 
visszavonás megszüntetéséről vagy az 
ideiglenes visszavonás időtartamának 
meghosszabbításáról.

(6) Az ideiglenes visszavonás időtartama 
nem haladhatja meg a hat hónapot. 
Legkésőbb ezen időtartam lejártával a 
Bizottság a 38. cikk (4) bekezdésében 
hivatkozott sürgősségi eljárás keretében 
határoz az ideiglenes visszavonás 
megszüntetéséről vagy az ideiglenes 
visszavonás időtartamának 
meghosszabbításáról.

Or. en

Módosítás 130
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Helmut Scholz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 
36. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
aktusok elfogadásával kialakítsa a 
védintézkedések elfogadásának eljárási
szabályait, különösen a határidők, a felek 
jogai, a titoktartás, a nyilvánosság, az 
igazolás, az ellenőrzési célú látogatások és 
a felülvizsgálat vonatkozásában.

(4) A védintézkedések elfogadásának 
eljárási szabályait, különösen a határidők, a 
felek jogai, a titoktartás, a nyilvánosság, az 
igazolás, az ellenőrzési célú látogatások és
a felülvizsgálatok vonatkozásában, a 
rendes jogalkotási eljárásnak megfelelően 
kell kidolgozni.

Or. en

Indokolás

A védintézkedési eljárás szabályait a társjogalkotóknak kell kidolgozniuk. Nincs szükség arra, 
hogy e hatáskört átruházzák a Bizottságra.
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Módosítás 131
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A vizsgálatot, beleértve a 25., 26. és 27. 
cikkben foglalt eljárási cselekményeket is, 
a megindítását követő tizenkét hónapon 
belül le kell zárni.

(4) A vizsgálatot, beleértve a 25., 26. és 27. 
cikkben foglalt eljárási cselekményeket is, 
a megindítását követő nyolc hónapon belül 
le kell zárni.

Or. en

Módosítás 132
Pablo Zalba Bidegain
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A vizsgálatot, beleértve a 25., 26. és 27. 
cikkben foglalt eljárási cselekményeket is, 
a megindítását követő tizenkét hónapon 
belül le kell zárni.

(4) A vizsgálatot, beleértve a 25., 26. és 27. 
cikkben foglalt eljárási cselekményeket is, 
a megindítását követő hat hónapon belül le 
kell zárni. Ez a határidő kivételes 
esetekben – például az érdekelt felek 
szokatlanul magas száma vagy összetett 
piaci helyzetek esetén – további három 
hónappal meghosszabbítható. A Bizottság 
minden hosszabbításról tájékoztatja az 
összes érdekelt felet és ismerteti ennek 
okait.

Or. es

Indokolás

A tizenkét hónap túl hosszú idő. Ésszerűbb egy hat hónapos – kivételes esetekben három 
hónappal meghosszabbítható – határidő.

Módosítás 133
Pablo Zalba Bidegain
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai uniós termelők gazdasági Az európai uniós termelők gazdasági 
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és/vagy pénzügyi helyzetének nehezen 
helyrehozható romlására vonatkozó 
megfelelően indokolt sürgős esetekben a 
Bizottság felhatalmazást kap, hogy azonnal 
alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat 
fogadjon el a 38. cikk (4) bekezdésében 
hivatkozott sürgősségi eljárás keretében, a 
közös vámtarifában rögzített rendes 
vámtételek legfeljebb 12 hónapos tartamra 
történő ismételt alkalmazása érdekében.

és/vagy pénzügyi helyzetének romlására 
vonatkozó megfelelően indokolt sürgős 
esetekben, illetve ha az ideiglenes 
védintézkedések késedelmes végrehajtása 
nehezen helyrehozható kárt okozhat, a 
Bizottság felhatalmazást kap, hogy azonnal 
alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat 
fogadjon el a 38. cikk (4) bekezdésében 
hivatkozott sürgősségi eljárás keretében, a 
közös vámtarifában rögzített rendes 
vámtételek legfeljebb 12 hónapos tartamra 
történő ismételt alkalmazása érdekében.

Or. es

Módosítás 134
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a végkövetkeztetésként megállapított 
tények arra utalnak, hogy a 22. cikk (1) 
bekezdésében megállapított feltételek nem 
teljesülnek, a Bizottság a vizsgálat és az 
eljárás befejezéséről szóló határozatot 
fogad el a 38. cikk (3) bekezdésében 
hivatkozott vizsgálati eljárás keretében. Az 
ilyen határozatot az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzé kell tenni. 
Amennyiben a 24. cikkének (4) 
bekezdésében hivatkozott határidőn belül 
határozat közzétételére nem kerül sor, a 
vizsgálatot lezártnak kell tekinteni, és 
valamennyi sürgős megelőző intézkedés 
automatikusan hatályon kívül kerül.

Ha a végkövetkeztetésként megállapított 
tények arra utalnak, hogy a 22. cikk (1) 
bekezdésében megállapított feltételek nem 
teljesülnek, a Bizottság a vizsgálat és az 
eljárás befejezéséről szóló határozatot 
fogad el a 38. cikk (2) bekezdésében 
hivatkozott tanácsadó bizottsági eljárás 
keretében. Az ilyen határozatot az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni. 
Amennyiben a 24. cikk (4) bekezdésében 
hivatkozott határidőn belül határozat 
közzétételére nem kerül sor, a vizsgálatot 
lezártnak kell tekinteni, és valamennyi 
sürgős megelőző intézkedés automatikusan 
hatályon kívül kerül.

Or. en

Módosítás 135
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e fejezet I. szakaszában foglalt (1) Az e fejezet I. szakaszában foglalt 
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rendelkezések sérelme nélkül, a Bizottság 
minden év január 1-én saját 
kezdeményezésére és a 38. cikk (2) 
bekezdésében hivatkozott tanácsadó 
bizottsági eljárás keretében a 11b. GSP 
áruosztály termékei, illetve a 22071000, 
22072000, 29091910, 38140090, 
38200000 és 38249097 KN-kód alá tartozó 
termékek tekintetében megszünteti a 7. és 
13. cikkben említett tarifális 
preferenciákat, amennyiben az ilyen, az 
esettől függően az V., vagy a IX. 
mellékletben felsorolt termékek 
kedvezményezett országból származnak, és 
az összes mennyiségük:

rendelkezések sérelme nélkül, a Bizottság 
minden év január 1-én saját 
kezdeményezésére és a 38. cikk (2) 
bekezdésében hivatkozott tanácsadó 
bizottsági eljárás keretében a 11a. és 11b. 
GSP áruosztály termékei, illetve a 
22071000, 22072000, 29091910, 
38140090, 38200000 és 38249097 KN-kód 
alá tartozó termékek tekintetében 
megszünteti a 7. és 12. cikkben említett 
tarifális preferenciákat, amennyiben az 
ilyen, az esettől függően az V., vagy a IX. 
mellékletben felsorolt termékek 
kedvezményezett országból származnak, és 
az összes mennyiségük:

Or. it

Módosítás 136
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az előző naptári évhez képest legalább 
15 %-os mennyiségi (volumenbeli) 
növekedést mutat; vagy

a) az előző naptári évhez képest legalább 
10%-os mennyiségi (volumenbeli) 
növekedést mutat; vagy

Or. it

Módosítás 137
Laima Liucija Andrikienė
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az előző naptári évhez képest legalább 
15 %-os mennyiségi (volumenbeli) 
növekedést mutat, vagy

a) az előző naptári évhez képest legalább 
12,5%-os mennyiségi (volumenbeli) 
növekedést mutat, vagy

Or. en

Módosítás 138
Vital Moreira
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az előző naptári évhez képest legalább 
15 %-os mennyiségi (volumenbeli) 
növekedést mutat, vagy

a) az előző naptári évhez képest legalább 
12,5%-os mennyiségi (volumenbeli) 
növekedést mutat, vagy

Or. en

Módosítás 139
Paweł Zalewski
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az előző naptári évhez képest legalább 
15 %-os mennyiségi (volumenbeli) 
növekedést mutat, vagy

a) az előző naptári évhez képest legalább 
12,5%-os mennyiségi (volumenbeli) 
növekedést mutat, vagy

Or. en

Módosítás 140
Matteo Salvini
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az előző naptári évhez képest legalább 
15 %-os mennyiségi (volumenbeli) 
növekedést mutat, vagy

a) az előző naptári évhez képest legalább 
12,5%-os mennyiségi (volumenbeli) 
növekedést mutat, vagy

Or. en

Indokolás

Az importvolumen 15%-os éves növekedése olyan kárt okozna az európai iparnak, amelyet 
aligha lehetne védintézkedésekkel orvosolni.

Módosítás 141
Elisabeth Köstinger
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az előző naptári évhez képest legalább a) az előző naptári évhez képest legalább 
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15 %-os mennyiségi (volumenbeli) 
növekedést mutat, vagy

12,5%-os mennyiségi (volumenbeli) 
növekedést mutat, vagy

Or. en

Módosítás 142
Niccolò Rinaldi
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az előző naptári évhez képest legalább 
15 %-os mennyiségi (volumenbeli) 
növekedést mutat, vagy

a) az előző naptári évhez képest legalább 
12,5%-os mennyiségi (volumenbeli) 
növekedést mutat, vagy

Or. en

Indokolás

Az importvolumen éves 15%-os növekedése rendkívül magas. Az uniós iparnak okozott kárt 
ezen a szinten a védintézkedések aligha fogják orvosolni.

Módosítás 143
Mário David
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az előző naptári évhez képest legalább 
15 %-os mennyiségi (volumenbeli) 
növekedést mutat, vagy

a) az előző naptári évhez képest legalább 
12,5%-os mennyiségi (volumenbeli) 
növekedést mutat, vagy

Or. en

Indokolás

Megítélésünk szerint az importvolumen 15%-os éves növekedése túl magas. Az uniós iparra 
gyakorolt káros hatást ezen a szinten a védintézkedések aligha fogják orvosolni.

Módosítás 144
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 11b. áruosztályba tartozó termékek 
esetében bármely 12 hónapos időtartam 
alatt a 11b. áruosztályba tartozó termékek 
tekintetében az I. mellékletben felsorolt 
összes országból és területről érkező 
európai uniós import értékének a VI. 
melléklet (2) bekezdésében meghatározott 
hányadát meghaladja.

b) a 11a. és 11b. áruosztályba tartozó 
termékek esetében bármely 12 hónapos 
időtartam alatt a 11a. és 11b. áruosztályba 
tartozó termékek tekintetében az II. 
mellékletben felsorolt összes országból és 
területről érkező európai uniós import 
értékének a VI. melléklet (2) bekezdésében 
meghatározott hányadát meghaladja.

Or. it

Módosítás 145
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
EBA-kedvezményezett országokra, 
valamint azokra az országokra, 
amelyeknek az Európai Unióba irányuló 
importja a helyzettől függően a V. vagy IX. 
mellékletben meghatározott termékek 
tekintetében nem haladja meg a 8 %-ot.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
EBA-kedvezményezett országokra, 
valamint azokra az országokra, 
amelyeknek az Európai Unióba irányuló 
importja a helyzettől függően a V. vagy IX. 
mellékletben meghatározott termékek 
tekintetében nem haladja meg a 6%-ot.

Or. it

Módosítás 146
Pablo Zalba Bidegain
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
EBA-kedvezményezett országokra, 
valamint azokra az országokra, 
amelyeknek az Európai Unióba irányuló 
importja a helyzettől függően a V. vagy 
IX. mellékletben meghatározott termékek 
tekintetében nem haladja meg a 8 %-ot.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
EBA-kedvezményezett országokra, 
valamint azokra az országokra, 
amelyeknek az Európai Unióba irányuló 
importjának átlaga a helyzettől függően a 
V. vagy IX. mellékletben meghatározott 
termékek tekintetében három egymást 
követő évben nem haladja meg a 
valamennyi GSP-kedvezményezett 
országból származó európai uniós import
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összértékének 8%-át.

Or. es

Indokolás

A Bizottság javaslatából nem derül ki egyértelműen, hogy a százalékszámítás alapja az összes 
uniós import vagy – mint a jelenleg hatályos rendelet értelmében – csak a preferenciális 
rendszer keretében megvalósuló import mennyisége.

Módosítás 147
Laima Liucija Andrikienė
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
EBA-kedvezményezett országokra, 
valamint azokra az országokra, 
amelyeknek az Európai Unióba irányuló 
importja a helyzettől függően a V. vagy IX. 
mellékletben meghatározott termékek 
tekintetében nem haladja meg a 8 %-ot.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
EBA-kedvezményezett országokra, 
valamint azokra az országokra, 
amelyeknek az Európai Unióba irányuló 
importja a helyzettől függően a V. vagy IX. 
mellékletben meghatározott termékek 
tekintetében nem haladja meg a 6%-ot.

Or. en

Módosítás 148
Vital Moreira
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
EBA-kedvezményezett országokra, 
valamint azokra az országokra, 
amelyeknek az Európai Unióba irányuló 
importja a helyzettől függően a V. vagy IX. 
mellékletben meghatározott termékek 
tekintetében nem haladja meg a 8 %-ot.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
EBA-kedvezményezett országokra, 
valamint azokra az országokra, 
amelyeknek az Európai Unióba irányuló 
importja a helyzettől függően a V. vagy IX. 
mellékletben meghatározott termékek 
tekintetében nem haladja meg a 6%-ot.

Or. en

Módosítás 149
Paweł Zalewski
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
EBA-kedvezményezett országokra, 
valamint azokra az országokra, 
amelyeknek az Európai Unióba irányuló 
importja a helyzettől függően a V. vagy IX. 
mellékletben meghatározott termékek 
tekintetében nem haladja meg a 8 %-ot.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
EBA-kedvezményezett országokra, 
valamint azokra az országokra, 
amelyeknek az Európai Unióba irányuló 
importja a helyzettől függően a V. vagy IX. 
mellékletben meghatározott termékek 
tekintetében nem haladja meg a 6%-ot.

Or. en

Módosítás 150
Matteo Salvini
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
EBA-kedvezményezett országokra, 
valamint azokra az országokra, 
amelyeknek az Európai Unióba irányuló 
importja a helyzettől függően a V. vagy IX. 
mellékletben meghatározott termékek 
tekintetében nem haladja meg a 8 %-ot.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
EBA-kedvezményezett országokra, 
valamint azokra az országokra, 
amelyeknek az Európai Unióba irányuló 
importja a helyzettől függően a V. vagy IX. 
mellékletben meghatározott termékek 
tekintetében nem haladja meg a 4%-ot.

Or. en

Indokolás

A 8%-os kritérium a rendszer hatálya alá tartozó uniós import meglehetősen magas hányadát 
teszi ki, és az csak néhány kulcsfontosságú behozatalra vonatkozik. A védzáradékot meg kell 
erősíteni a határérték 8%-ról 4%-ra való csökkentésével.

Módosítás 151
Elisabeth Köstinger
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
EBA-kedvezményezett országokra, 
valamint azokra az országokra, 
amelyeknek az Európai Unióba irányuló 
importja a helyzettől függően a V. vagy IX. 

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
EBA-kedvezményezett országokra, 
valamint azokra az országokra, 
amelyeknek az Európai Unióba irányuló 
importja a helyzettől függően a V. vagy IX. 
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mellékletben meghatározott termékek 
tekintetében nem haladja meg a 8 %-ot.

mellékletben meghatározott termékek 
tekintetében nem haladja meg a 4%-ot.

Or. en

Módosítás 152
Niccolò Rinaldi
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
EBA-kedvezményezett országokra, 
valamint azokra az országokra, 
amelyeknek az Európai Unióba irányuló 
importja a helyzettől függően a V. vagy IX. 
mellékletben meghatározott termékek 
tekintetében nem haladja meg a 8 %-ot.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
EBA-kedvezményezett országokra, 
valamint azokra az országokra, 
amelyeknek a 29. cikk (1) bekezdésében 
említett megfelelő termékeknek az Európai 
Unióba irányuló teljes importja a helyzettől 
függően a V. vagy IX. mellékletben 
meghatározott ugyanezen termékek 
tekintetében nem haladja meg a 6%-ot.

Or. en

Indokolás

A 8%-os kritérium a rendszer hatálya alá tartozó uniós import meglehetősen magas hányadát 
teszi ki, és az csak néhány kulcsfontosságú behozatalra vonatkozik. A védzáradékot meg kell 
erősíteni a határérték 8%-ról 6%-ra való csökkentésével. A módosítás azt is pontosítja, hogy 
a védintézkedés adott termékekre történő alkalmazására vonatkozó feltételeknek az adott 
termékek által okozott konkrét zavarhoz kell kapcsolódnia, nem pedig a zavar előidézésében 
szerepet nem játszó árukra is kiterjedő világkereskedelmi tendenciákhoz.

Módosítás 153
Mário David, Cristiana Muscardini
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
EBA-kedvezményezett országokra, 
valamint azokra az országokra, 
amelyeknek az Európai Unióba irányuló 
importja a helyzettől függően a V. vagy IX. 
mellékletben meghatározott termékek 
tekintetében nem haladja meg a 8 %-ot.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
EBA-kedvezményezett országokra, 
valamint azokra az országokra, 
amelyeknek az Európai Unióba irányuló 
importja a helyzettől függően a V. vagy IX. 
mellékletben meghatározott termékek 
tekintetében nem haladja meg a 6%-ot.
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Or. en

Indokolás

A védzáradék nem vonatkozik azokra az országokra, amelyeknek az V. vagy IX. mellékletben 
felsorolt termékek uniós importjában való részesedése nem haladja meg a 8%-ot. Ezért a 
különleges védzáradék csak néhány jelentős behozatalra vonatkozik. Véleményünk szerint 
erre a védzáradék megerősítéséhez és az ország-/terméktartománynak a 29. cikk (2) 
bekezdésében szereplő határérték 8%-ról 6%-ra való csökkentése révén történő bővítése
érdekében van szükség.

Módosítás 154
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Helmut Scholz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A legkevésbé fejlett régióba tartozó 
fejlődő országot a 2454/93/EGK rendelet 
67. cikkének a) pontjában meghatározott
„kedvezményezett országként” kell 
besorolni.

Or. en

Indokolás

A regionális integráció rendkívül fontos a legkevésbé fejlett országok számára.

Módosítás 155
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Helmut Scholz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Legkevésbé fejlett régiónak 
tekintendő a 2454/93/EGK rendelet 67. 
cikkének k) pontjában meghatározott 
regionális csoport.
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Or. en

Indokolás

A GSP nem vezethet be eltérő piacra jutási rendszereket és eltérő származási kumulációs 
szabályokat azokon a régiókon belül, ahol a tagok többségét legkevésbé fejlett országok teszik 
ki. Ezért a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó különleges előírásokat ki kell terjeszteni a 
legkevésbé fejlett régiókra, és e régiókon belül lehetővé kell tenni a származási kumulációt.

Módosítás 156
Pablo Zalba Bidegain
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok minden hónapban 
elküldik a Bizottságnak a tarifális 
preferenciák alkalmazásával szabad 
forgalomba bocsátott termékek 
mennyiségére és értékére vonatkozó 
részletes adatokat, legkésőbb a szabad 
forgalomba bocsátást követő három 
hónapon belül.

(5) A tagállamok minden hónapban 
elküldik a Bizottságnak a tarifális 
preferenciák alkalmazásával szabad 
forgalomba bocsátott termékek 
mennyiségére és értékére vonatkozó 
részletes adatokat, legkésőbb a szabad 
forgalomba bocsátást követő három 
hónapon belül. A Bizottság ezen adatokat
tartalmazó jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. es

Módosítás 157
Emilio Menéndez del Valle
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) tagállamok minden hónapban elküldik a 
Bizottságnak a tarifális preferenciák 
alkalmazásával szabad forgalomba 
bocsátott termékek mennyiségére és 
értékére vonatkozó részletes adatokat, 
legkésőbb a szabad forgalomba bocsátást 
követő három hónapon belül.

(5) A tagállamok minden hónapban 
elküldik a Bizottságnak a tarifális 
preferenciák alkalmazásával szabad 
forgalomba bocsátott termékek 
mennyiségére és értékére vonatkozó 
részletes adatokat, legkésőbb a szabad 
forgalomba bocsátást követő három 
hónapon belül. A Bizottság ezen adatok 
alapján negyedévente jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a 
tagállamoknak.
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Or. es

Módosítás 158
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Helmut Scholz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 15., 16., 17., 
19., 20. és 22. cikkekben említett 
felhatalmazás a jelen rendelet 
hatálybalépésétől kezdődő határozatlan 
időre szól.

(2) A 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 15., 16., 17., 
19. és 20. cikkekben említett felhatalmazás 
a jelen rendelet hatálybalépésétől kezdődő 
határozatlan időre szól.

Or. en

Indokolás

A szöveg hozzáigazítása a 22. cikk (4) bekezdésének módosításához.

Módosítás 159
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdés alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az értesítést követő 
két hónapos időtartam leteltéig sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Ezen 
időtartam az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére két hónappal 
meghosszabbodik.

(4) A (2) bekezdés alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az értesítést követő 
hat hónapos időtartam leteltéig sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Ezen 
időtartam az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére két hónappal 
meghosszabbodik.

Or. en
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Módosítás 160
Daniel Caspary
Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdés alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az értesítést követő 
két hónapos időtartam leteltéig sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Ezen 
időtartam az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére két hónappal 
meghosszabbodik.

(4) A (2) bekezdés alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az értesítést követő 
két hónapos időtartam leteltéig sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Ezen 
időtartam az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére négy hónappal 
meghosszabbodik.

Or. de

Módosítás 161
Helmut Scholz
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e cikk alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
haladéktalanul hatálybalépnek és 
alkalmazandók, amennyiben nem emelnek
ellenük kifogást a (2) bekezdésnek 
megfelelően. Az e cikk alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
vonatkozásában az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak küldött értesítésben meg 
kell jelölni a sürgősségi eljárás 
alkalmazásának indokait.

(1) Az e cikk alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok az 
Európai Parlament és a Tanács e jogi 
aktusokról való értesítésétől számított két 
hónappal hatályba lépnek és 
alkalmazandók, amennyiben nem emeltek
ellenük kifogást a (2) bekezdésnek 
megfelelően. Az e cikk alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
vonatkozásában az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak küldött értesítésben meg 
kell jelölni a sürgősségi eljárás 
alkalmazásának indokait.

Or. en
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Indokolás

A félreértések és a zavarok elkerülése érdekében – a partnerországok és az európai 
importőrök esetében egyaránt – a felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak csak akkor szabad 
hatályba lépniük, ha egyértelművé válik, hogy azok ellen egyik társjogalkotó sem tiltakozott.

Módosítás 162
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell 
alkalmazni, annak 5. cikkével 
összefüggésben értelmezve.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell 
alkalmazni, annak 4. cikkével 
összefüggésben értelmezve.

Or. en

Módosítás 163
Pablo Zalba Bidegain
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság kétévente jelentést terjeszt a 
Tanács és az Európai Parlament elé a
rendszer hatásairól a legutóbbi kétéves 
időszakban, valamennyi, az 1. cikk (2) 
bekezdésében szereplő kedvezményes 
előírás tekintetében.

(1) A Bizottság évente jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé e
rendelet végrehajtásáról és 
alkalmazásáról. A jelentés kiterjed 
valamennyi, az 1. cikk (2) bekezdésében 
szereplő kedvezményes előírásra, köztük a 
kereskedelmi akadályokra vonatkozó 
kötelezettségekre, valamint tartalmaz egy 
összefoglalót a statisztikai adatokról és a
kedvezményezett országokkal és 
területekkel folytatott kereskedelem 
alakulásáról.
(2) Az Általános Preferenciális Rendszer 
Bizottsága és az Európai Parlament a 
jelentés alapján megvizsgálja a rendszer 
hatásait. Az Európai Parlament felkérheti 
a Bizottságot, hogy hívja össze az illetékes 
bizottságát, hogy bemutassa és kifejtse az
e rendelet végrehajtásával kapcsolatos 
kérdéseket.



AM\889586HU.doc 75/105 PE480.597v01-00

HU

(3) A Bizottság a jelentésnek az Általános 
Preferenciális Rendszer Bizottságához és 
az Európai Parlamenthez való 
benyújtásától számított legfeljebb hat 
hónapon belül közzéteszi a jelentést.

Or. es

Indokolás

Fontos, hogy a rendeletben egyértelműen meghatározzák az Európai Parlament és a Tanács 
irányában fennálló jelentési kötelezettségeket.

Módosítás 164
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A rendszer az e rendelet 
hatálybalépésétől számított nyolc éves 
időszakra alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 165
Keith Taylor
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

Áruosztály Árucsoport KN-kód Leírás Érzékeny 
(É)/Nem 
érzékeny (NÉ)

S-1a 02 0208 90 70 Békacomb NÉ

A Parlament módosítása

Áruosztály Árucsoport KN-kód Leírás Érzékeny 
(É)/Nem 
érzékeny (NÉ)

S-1a 02 törölve törölve törölve

Or. hu
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Indokolás

A békacomb előállítása a kegyetlenségéről elhíresült, ezért annak nem szabad a jövőben a 
nem érzékeny, és ily módon vámmentest jogállást élveznie.

Módosítás 166
Helmut Scholz
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

Áruosztály Árucsoport KN-kód Leírás Érzékeny 
(É)/Nem 
érzékeny (NÉ)

S-1a 02 0208 90 70 Békacomb NÉ

A Parlament módosítása
Áruosztály Árucsoport KN-kód Leírás Érzékeny 

(É)/Nem 
érzékeny (NÉ)

S-1a 02 0208 90 70 Békacomb É

Or. hu

Indokolás

A békacomb előállítása a kegyetlenségéről elhíresült, ezért annak nem szabad a jövőben a 
nem érzékeny, és ily módon vámmentest jogállást élveznie.

Módosítás 167
Vital Moreira
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

Áruosztá
ly

Árucsop
ort KN kód Leírás

Érzékeny 
(É)/Nem 
érzékeny 
(NÉ)

S-1b 03 ex 3. árucsoport

Hal, rákféle, puhatestű és más 
gerinctelen vízi állat, kivéve a 
0301 10 90 vámtarifaalszám alá 
tartozó termékeket

É
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S-2a 06 ex 6. árucsoport

Élő fák és egyéb növények; 
hagymák, gumók, gyökerek és 
hasonlók; vágott virágok és 
díszítőlombozat, kivéve a 
0604 91 40 vámtarifaalszám alá 
tartozó termékeket

É

S-6a 29 ex 2905

Aciklikus alkoholok és ezek 
halogén-, szulfo-, nitro- vagy 
nitrozoszármazékai, kivéve a 
2905 45 00 vámtarifaalszám alá 
tartozó terméket, és kivéve a 
2905 43 00 és 2905 44 
vámtarifaalszám alá tartozó 
termékeket

É

S-11b 62 62 fejezet
Ruházati cikkek, kellékek és 
tartozékok, a kötött vagy hurkolt 
áruk kivételével

É

S-12a 64 64 fejezet Lábbeli, lábszárvédő és hasonló 
áruk; ezek részei É

A Parlament módosítása

Áruosztály Árucsoport KN kód Leírás
Érzékeny 
(É)/Nem 
érzékeny (NÉ)

S-1b 03 ex 3. árucsoport

Hal, rákféle, puhatestű és más 
gerinctelen vízi állat, kivéve a 
0301 10 90, a 0304 29 01, a 0306 13 
50, a 0306 13 80 és a 0307 59 10 
vámtarifaalszám alá tartozó 
termékeket

É

S-2a 06 ex 6. árucsoport

Élő fák és egyéb növények; 
hagymák, gumók, gyökerek és 
hasonlók; vágott virágok és 
díszítőlombozat, kivéve a 
0604 91 40, a 0602 10 90 és a 0603 
11 00 vámtarifaalszám alá tartozó 
termékeket

É

S-6a 29 ex 2905

Aciklikus alkoholok és ezek 
halogén-, szulfo-, nitro- vagy 
nitrozoszármazékai, kivéve a 
2905 45 00 vámtarifaalszám alá 
tartozó terméket, és kivéve a 2905 
11 00, 2905 43 00 és 2905 44 
vámtarifaalszám alá tartozó 
termékeket

É

S-11b 62 62 fejezet

Ruházati cikkek, kellékek és 
tartozékok, a kötött vagy hurkolt 
áruk kivételével, kivéve a 6212 10 
90 vámtarifaalszám alá tartozó 
termékeket

É
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S-12a 64 64 fejezet

Lábbeli, lábszárvédő és hasonló 
áruk; ezek részei, kivéve a 6403 99 
96 és 6403 99 98 vámtarifaalszám 
alá tartozó termékeket

É

Or. en

Módosítás 168
Paweł Zalewski
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

Áruosztá
ly

Árucsop
ort KN kód Leírás

Érzékeny 
(É)/Nem 
érzékeny 
(NÉ)

ex 3. árucsoport

Hal, rákféle, puhatestű és más 
gerinctelen vízi állat, kivéve a 
0301 10 90 vámtarifaalszám alá 
tartozó termékeket

É
S-1b 03

0301 10 90 Élő tengeri díszhal NÉ

ex 6. árucsoport

Élő fák és egyéb növények; 
hagymák, gumók, gyökerek és 
hasonlók; vágott virágok és 
díszítőlombozat, kivéve a 
0604 91 40 vámtarifaalszám alá 
tartozó termékeket

É
S-2a 06

0604 91 40 Tűlevelű ágak, frissen NÉ

ex 2905

Aciklikus alkoholok és ezek 
halogén-, szulfo-, nitro- vagy 
nitrozoszármazékai, kivéve a 
2905 45 00 vámtarifaalszám alá 
tartozó terméket, és kivéve a 
2905 43 00 és 2905 44 
vámtarifaalszám alá tartozó 
termékeket

É
S-6a 29

29054500 Glicerin NÉ

S-11b 62 62 fejezet
Ruházati cikkek, kellékek és 
tartozékok, a kötött vagy hurkolt 
áruk kivételével

É

S-12a 64 64 fejezet Lábbeli, lábszárvédő és hasonló 
áruk; ezek részei

A Parlament módosítása

Section Árucsoport KN kód Leírás Érzékeny 
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(É)/Nem 
érzékeny (NÉ)

S-1b 03 ex 3. árucsoport

Hal, rákféle, puhatestű és más 
gerinctelen vízi állat, kivéve a 
0301 10 90 vámtarifaalszám alá 
tartozó termékeket, valamint kivéve 
a 0304 29 01, a 0306 13 50, a 0306 
13 80 és a 0307 59 10 
vámtarifaalszám alá tartozó 
termékeket

É

0301 10 90 Élő tengeri díszhal NÉ

S-2a 06 ex 6. árucsoport

Élő fák és egyéb növények; 
hagymák, gumók, gyökerek és 
hasonlók; vágott virágok és 
díszítőlombozat, kivéve a 
0604 91 40 vámtarifaalszám alá 
tartozó termékeket, valamint kivéve 
a 0602 10 90 és a 0603 11 00 
vámtarifaalszám alá tartozó 
termékeket

É

0604 91 40 Tűlevelű ágak, frissen NÉ

ex 2905
Ciklikus alkoholok és ezek halogén-, 
szulfo-, nitro- vagy 
nitrozoszármazékai, kivéve 

É

a 2905 45 00 vámtarifaalszám alá 
tartozó terméket, és kivéve a 2905 
11 00, 2905 43 00 és 2905 44 
vámtarifaalszám alá tartozó 
termékeket

S-6a 29

29054500 Glicerin NÉ

S-11b 62 62 fejezet

Ruházati cikkek, kellékek és 
tartozékok, a kötött vagy hurkolt 
áruk kivételével, kivéve a 6212 10 
90 vámtarifaalszám alá tartozó 
termékeket

É

S-12a 64 64 fejezet

Lábbeli, lábszárvédő és hasonló 
áruk; ezek részei, kivéve a 6403 99 
96 és 6403 99 98 vámtarifaalszám 
alá tartozó termékeket

Or. en

Indokolás

The impact assessment has revealed that there is untapped potential in the GSP Regulation to 
increase export opportunities for the LDCs by reducing direct competition between GSP and 
EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to exclude from 
Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the preference 
margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, preference margin 
guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This exercise aims at 
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identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the GSP countries.

Módosítás 169
Mário David, Cristiana Muscardini
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

Áruosztá
ly

Árucsop
ort KN kód Leírás

Érzékeny 
(É)/Nem 
érzékeny 
(NÉ)

ex 3. árucsoport
Hal, rákféle, puhatestű és más gerinctelen 
vízi állat, kivéve a 0301 10 90 
vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

É
S-1b 03

0301 10 90 Élő tengeri díszhal NÉ

ex 6. árucsoport

Élő fák és egyéb növények; hagymák, 
gumók, gyökerek és hasonlók; vágott 
virágok és díszítőlombozat, kivéve a 
0604 91 40 vámtarifaalszám alá tartozó 
termékeket

É
S-2a 06

0604 91 40 Tűlevelű ágak, frissen NÉ

A Parlament módosítása

Áruosztály Árucsoport KN kód Leírás
Érzékeny 
(É)/Nem 
érzékeny (NÉ)

ex 3. árucsoport

Hal, rákféle, puhatestű és más gerinctelen 
vízi állat, kivéve a 0301 10 90 
vámtarifaalszám alá tartozó termékeket,
valamint kivéve a 0304 29 01, a 0306 13 
50, a 0306 13 80 és a 0307 59 10 
vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

É
S-1b 03

0301 10 90 Élő tengeri díszhal NÉ

S-2a 06 ex 6. árucsoport

Élő fák és egyéb növények; hagymák, 
gumók, gyökerek és hasonlók; vágott 
virágok és díszítőlombozat, kivéve a 
0604 91 40 vámtarifaalszám alá tartozó 
termékeket, valamint kivéve a 0602 10 90 
és a 0603 11 00 vámtarifaalszám alá 
tartozó termékeket

É

0604 91 40 Tűlevelű ágak, frissen NÉ

Or. en
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Indokolás

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries. 

Módosítás 170
Robert Sturdy
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

Áruosztá
ly

Árucsop
ort KN kód Leírás

Érzékeny 
(É)/Nem 
érzékeny 
(NÉ)

S-2a 06 ex 6. árucs
oport

Élő fák és egyéb növények; 
hagymák, gumók, gyökerek és 
hasonlók; vágott virágok és 
díszítőlombozat, kivéve a 
0604 91 40 vámtarifaalszám alá 
tartozó termékeket

É

S-4b 18 18 fejezet Kakaó és kakaókészítmények É

S-4c 24 24 fejezet Dohány és feldolgozott dohánypótló É

S-6a 38 ex 39. áruc
soport

Műanyagok és ezekből készült áruk, 
kivéve a 3901, 3902, 3903 és 3904 
vámtarifaszám, a 3906 10 00, 
3907 10 00, 3907 60 és 3907 99 
vámtarifaalszám, és a 3908 és 3920 
vámtarifaszám, és az ex 3921 90 10 
és 3923 21 00 vámtarifaalszám alá 
tartozó termékeket

NÉ

S-11a 52 52 fejezet Pamut É

S-11b 61
61 fejezet Kötött vagy hurkolt ruházati cikkek, 

kellékek és tartozékok É

S-16 85 ex 85. áruc
soport

Elektromos gépek és elektromos 
felszerelések és ezek alkatrészei; 
hangfelvevő és -lejátszó televíziós 
kép- és hangfelvevő és –lejátszó 
készülékek és ezek alkatrészei és 
tartozékai, kivéve a 8516 50 00, 
8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 
8519 20, 8519 30, 8519 81 11 to 

NÉ
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8519 81 45, 8519 81 85, 
8519 89 11–8519 89 19 
vámtarifaalszám, a 8521, 8525 és 
8527 vámtarifa, a 8528 49, 8528 59 
és 8528 69–8528 72 
vámtarifaalszám, a 8529 vámtarifa 
és a 8540 11 és 8540 12 
vámtarifaalszám alá tartozó 
termékeket

A Parlament módosítása

Áruosztály Árucsoport KN kód Leírás Érzékeny 
(É)/Nem 
érzékeny (NÉ)

ex 6. árucsoport Élő fák és egyéb növények; hagymák, 
gumók, gyökerek és hasonlók; vágott 
virágok és díszítőlombozat, kivéve a 0603 
12 00 és a 0604 91 40 vámtarifaalszám alá 
tartozó termékeket

ÉS-2a 06

0603 12 00 Díszítés vagy csokorkészítés céljára 
szolgáló vágott szegfű és bimbó

NÉ

ex 18. árucsoport Kakaó és kakaókészítmények, kivéve a 
1804 00 00 vámtarifaalszám alá tartozó 
termékeket

ÉS-4b 18

1804 00 00 Kakaóvaj, -zsír és -olaj NÉ

ex 24. árucsoport Dohány és feldolgozott dohánypótló, 
kivéve a 2401 10 60 vámtarifaalszám alá 
tartozó termékeket

ÉS-4c 24

2401 10 60 Napon szárított keleti típusú dohány, 
kocsánnyal vagy kocsány nélkül

NÉ

S-6a 38 ex 39. árucsoport Műanyagok és ezekből készült áruk, 
kivéve a 3901, 3902, 3903 és 3904 
vámtarifaszám, a 3906 10 00, 3907 10 00, 
3907 60 és 3907 99 80 vámtarifaalszám, 
és a 3908 és 3920 vámtarifaszám, és az ex 
3921 90 10 és 3923 21 00 vámtarifaalszám 
alá tartozó termékeket

NÉ

ex 52. árucsoport Gyapot, kivéve az 5205 12 00 
vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

ÉS-11a 52

5205 12 00 Egyágú pamutfonal (a varrócérna 
kivételével) nem fésült rostból, legalább 
85 tömegszázalék pamuttartalommal, 
nem a kiskereskedelem számára szokásos 
kiszerelésben; finomsági száma 714,29 
decitexnél kisebb, de legalább 232,56 

NÉ
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decitex (metrikus száma 14-et 
meghaladó, de legfeljebb 43)

ex 61. árucsoport Ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a 
kötött vagy hurkolt áruk, kivéve a 6107 11 
00, 6108 21 00 és 6108 22 00 
vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

É

6107 11 00 Férfi vagy fiú pamut alsónadrág, kötött 
vagy hurkolt anyagból

NÉ

6108 21 00 Női vagy lányka pamut alsónemű, kötött 
vagy hurkolt anyagból

NÉ

S-11b 61

6108 22 00 Női vagy lányka alsónemű, szintetikus 
vagy mesterséges szálból, kötött vagy 
hurkolt anyagból

NÉ

S-16 85 ex 85. árucsoport Elektromos gépek és elektromos 
felszerelések és ezek alkatrészei; 
hangfelvevő és -lejátszó televíziós kép- és 
hangfelvevő és -lejátszó készülékek és 
ezek alkatrészei és tartozékai, kivéve a 
8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 
8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11 
to 8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11–
8519 89 19 vámtarifaalszám, a 8521 10, 
8525 és 8527 vámtarifa, a 8528 49, 
8528 59 és 8528 69–8528 72 
vámtarifaalszám, a 8529 vámtarifa és a 
8540 11 és 8540 12 vámtarifaalszám alá 
tartozó termékeket

NÉ

Or. en

Indokolás

Lehetőség van a termékkört tovább szélesíteni, illetve elmélyíteni. Ez javítaná a fejlődési 
lehetőségeket és növelné a fejlődő országok számára rendelkezésre álló preferenciák értékét. 
Ezeket a termékeket kifejezetten úgy választották ki, hogy elkerüljék a legkevésbé fejlett 
országokra és az uniós iparra káros hatásokat.

Módosítás 171
Helmut Scholz
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – táblázat 

A Bizottság által javasolt szöveg

Áruosztály Árucsoport KN-kód Leírás

Érzékeny 
(É)/Nem 
érzékeny 
(NÉ)
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S-2b 07 08 0802 50 00 Pisztácia, frissen vagy szárítva, héjastól is 
vagy hántolva NÉ

S-2b 07 08 0802 90 50 Fenyődió, frissen vagy szárítva, héjastól is 
vagy hántolva NÉ

S-2b 07 08 0805 40 00 Grépfrút, beleértve a pomelót is, frissen 
vagy szárítva NÉ

A Parlament módosítása

Áruosztály Árucsoport KN-kód Leírás

Érzékeny 
(É)/Nem 
érzékeny 
(NÉ)

S-2b 07 08 0802 50 00 Pisztácia, frissen vagy szárítva, héjastól is 
vagy hántolva É

S-2b 07 08 0802 90 50 Fenyődió, frissen vagy szárítva, héjastól is 
vagy hántolva É

S-2b 07 08 0805 40 00 Grépfrút, beleértve a pomelót is, frissen 
vagy szárítva É

Or. hu

Indokolás

Ez a módosítás a görög, ciprusi, olasz és spanyol termelők javát fogja szolgálni. A jelenlegi 
GSP-országok közül ez Kínát és Iránt érintené.

Módosítás 172
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Helmut Scholz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – táblázat 

A Bizottság által javasolt szöveg

Áruosztály Árucsoport KN-kód Leírás

Érzékeny 
(É)/Nem 
érzékeny 
(NÉ)

S-2c 09 0901 12 00 Kávé, nem pörkölve, koffeinmentes É

S-2c 09 0901 21 00 Kávé, pörkölve, nem koffeinmentes É

S-2c 09 0901 22 00 Kávé, pörkölve, koffeinmentes É

S-2c 09 0901 90 90 Bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó 
pótkávé É
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A Parlament módosítása

Áruosztály Árucsoport KN-kód Leírás

Érzékeny 
(É)/Nem 
érzékeny 
(NÉ)

S-2c 09 0901 12 00 Kávé, nem pörkölve, koffeinmentes NÉ

S-2c 09 0901 21 00 Kávé, pörkölve, nem koffeinmentes NÉ

S-2c 09 0901 22 00 Kávé, pörkölve, koffeinmentes NÉ

S-2c 09 0901 90 90 Bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó 
pótkávé NÉ

Or. hu

Indokolás

Ez a módosítás lehetőséget teremtene a nagyobb hozzáadott érték elérésére a kávé fontos 
termelő országokban való feldolgozásával, ahelyett, hogy a kávét Európában dolgoznák fel.

Módosítás 173
Catherine Bearder
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – táblázat 

A Bizottság által javasolt szöveg

Áruosztá
ly

Árucsop
ort KN kód Leírás

Érzéken
y 
(É)/Nem 
érzékeny 
(NÉ)

S-4b 18 18 fejezet Kakaó és kakaókészítmények É

A Parlament módosítása

Áruosztály Árucsoport KN kód Leírás
Érzékeny 
(É)/Nem 
érzékeny (NÉ)

ex 18. árucsoport Kakaó és kakaókészítmények, kivéve a 1804 
00 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket É

S-4b 18
1804 00 00 Kakaóvaj, -zsír és -olaj NÉ

Or. en
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Módosítás 174
Mário David, Cristiana Muscardini
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

Áruosztá
ly

Árucsop
ort KN kód Leírás

Érzéken
y 
(É)/Nem 
érzékeny 
(NÉ)

ex 2905

Aciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, 
nitro- vagy nitrozoszármazékai, kivéve a 
2905 45 00 vámtarifaalszám alá tartozó 
terméket, és kivéve a 2905 43 00 és 2905 44 
vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

É
S-6a 29

2905 45 00 Glicerin NÉ

A Parlament módosítása

Áruosztály Árucsoport KN kód Leírás

Érzékeny 
(É)/Nem 
érzékeny 
(NÉ)

S-6a 29 ex 2905 Aciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, 
nitro- vagy nitrozoszármazékai, É

kivéve a 2905 45 00 vámtarifaalszám alá 
tartozó terméket, és kivéve a 2905 11 00, 
2905 43 00 és 2905 44 vámtarifaalszám alá 
tartozó termékeket

2905 45 00 Glicerin NÉ

Or. en

Indokolás

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries.



AM\889586HU.doc 87/105 PE480.597v01-00

HU

Módosítás 175
Mário David, Cristiana Muscardini
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – táblázat 

A Bizottság által javasolt szöveg

Áruosztá
ly

Árucsop
ort KN kód Leírás

Érzéken
y 
(É)/Nem 
érzékeny 
(NÉ)

S-11b 62 62 fejezet Ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a 
kötött vagy hurkolt áruk kivételével. É

A Parlament módosítása

Áruosztály Árucsoport KN kód Leírás
Érzékeny 
(É)/Nem 
érzékeny (NÉ)

S-11b 62 62 fejezet

Ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a 
kötött vagy hurkolt áruk kivételével, kivéve a 
6212 10 90 vámtarifaalszám alá tartozó 
termékeket.

É

Or. en

Indokolás

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries.

Módosítás 176
Mário David, Cristiana Muscardini
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

Áruosztá Árucsop KN kód Leírás Érzéken
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ly ort y 
(É)/Nem 
érzékeny 
(NÉ)

S-12a 64 64 fejezet Lábbeli, lábszárvédő és hasonló áruk; ezek 
részei. É

A Parlament módosítása

Áruosztály Árucsoport KN kód Leírás
Érzékeny 
(É)/Nem 
érzékeny (NÉ)

S-12a 64 64 fejezet
Lábbeli, lábszárvédő és hasonló áruk; ezek 
részei, kivéve a 6403 99 96 és 6403 99 98 
vámtarifaalszám alá tartozó termékeket.

É

Or. en

Indokolás

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries.

Módosítás 177
Keith Taylor
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – táblázat 

A Bizottság által javasolt szöveg

Áruosztály Árucsoport KN-kód Leírás
Érzékeny 
(É)/Nem 
érzékeny (NÉ)

S-16 84 ex 84. árucsoport Atomreaktorok, kazánok, gépek és 
mechanikus berendezések, ezek alkatrészei, 
kivéve a 8401 10 00 és 8407 21 10 
vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

NÉ

A Parlament módosítása
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Áruosztály Árucsoport KN-kód Leírás
Érzékeny 
(É)/Nem 
érzékeny (NÉ)

S-16 törölve törölve törölve törölve

Or. en

Indokolás

Ezek a termékek valóban rendkívül érzékenyek.

Módosítás 178
Helmut Scholz
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – táblázat 

A Bizottság által javasolt szöveg

Áruosztály Árucsoport KN-kód Leírás

Érzékeny 
(É)/Nem 
érzékeny 
(NÉ)

S-16 84 ex 84.
árucsoport

Atomreaktorok, kazánok, gépek és 
mechanikus berendezések, ezek alkatrészei, 
kivéve a 8401 10 00 és 8407 21 10 
vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

NÉ

A Parlament módosítása

Áruosztály Árucsoport KN-kód Leírás

Érzékeny 
(É)/Nem 
érzékeny 
(NÉ)

S-16 84 ex 84. 
árucsoport

Atomreaktorok, kazánok, gépek és 
mechanikus berendezések, ezek alkatrészei, 
kivéve a 8401 10 00 és 8407 21 10 
vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

É

Or. en

Indokolás

Ezek a termékek valóban erősen érzékenyek.

Módosítás 179
Laima Liucija Andrikienė
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – új szöveg
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A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

KN kód Leírás
Érzékeny 
(É)/Nem érzékeny 
(NÉ)

280519 Alkálifémek vagy alkáliföldfémek, a nátrium és a kalcium kivételével NÉ

280530 Ritkaföldfémek, szkandium és ittrium, ezeknek egymással való keverékei 
vagy ötvözetei is NÉ

281820 Alumínium-oxid, a mesterséges korund kivételével NÉ

780199 A 7801 vtsz. alatt másutt nem említett megmunkálatlan ólom, kivéve a 
finomított ólmot NÉ

810194 Megmunkálatlan volfrám, beleértve a zsugorított rudat is NÉ

810411 Megmunkálatlan magnézium, legalább 99,8 tömegszázalék 
magnéziumtartalommal NÉ

810419 Megmunkálatlan magnézium (kivéve: 810411) NÉ

810720 Megmunkálatlan kadmium; por NÉ

810820 Megmunkálatlan titán; por NÉ

810830 Titán hulladék és törmelék NÉ

(Termékekkel kiegészítendő – a táblázat azt mutatja, miként jelennének meg felvételük esetén 
a mellékletben)

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra, hogy számos, gazdaságilag versenyképesebb ország kikerül a rendszerből, 
lehetőség nyílik a termékkör bővítésére a fejlődési lehetőségek növelése érdekében. A 
termékkör kibővítése során természetesen olyan termékeket kell kiválasztani, amelyek a 
rendszerben maradó országok számára nem elhanyagolható értéket képviselnek, ugyanakkor 
ügyelni kell arra, hogy ne sérüljön a legkevésbé fejlett országok és az EU ipara. 

Módosítás 180
Robert Sturdy
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – új szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása
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KN kód Leírás
Érzékeny 
(É)/Nem 
érzékeny (NÉ)

020422 Darabolt juhhús frissen vagy hűtve, csonttal NÉ

020423 Darabolt juhhús (kivéve a bárányt) frissen vagy hűtve, csont nélkül NÉ

020430 Egész és félbárány fagyasztva NÉ

020442 Darabolt juhhús fagyasztva, csonttal NÉ

020443 Darabolt juhhús fagyasztva, csont nélkül NÉ

081120
Málna, földi szeder, faeper, kaliforniai málna, fekete, fehér vagy piros
ribiszke és egres, nyersen vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, 
fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

NÉ

100190 Nem keménybúza (durumbúza) és kétszeres NÉ

100300 Árpa NÉ

100700 Cirokmag NÉ

110819 Keményítő (kivéve: 110811-110814) NÉ

160239
A 0105 vtsz. alá tartozó baromfiból készült, elkészített vagy konzervált 
termékek (a pulykából és a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból 
készült termékek kivételével)

NÉ

230310 Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék, labdacs 
(pellet) alakban is NÉ

280519 Alkálifémek vagy alkáliföldfémek, a nátrium és a kalcium kivételével NÉ

280530 Ritkaföldfémek, szkandium és ittrium, ezeknek egymással való keverékei 
vagy ötvözetei is NÉ

281820 Alumínium-oxid, a mesterséges korund kivételével NÉ

310221 Ammónium-szulfát NÉ

310240 Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó 
anyag keveréke NÉ

310250 Nátrium-nitrát NÉ

310260 Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei NÉ

320120 Akácfakivonat NÉ

510531 Kasmír kecske kártolt vagy fésült finom szőre NÉ

780199 A 7801 vtsz. alatt másutt nem említett megmunkálatlan ólom, a finomított 
ólom kivételével NÉ

810194 Megmunkálatlan volfrám, beleértve a zsugorított rudat is NÉ

810411 Megmunkálatlan magnézium, legalább 99,8 tömegszázalék magnézium-
tartalommal NÉ

810419 Megmunkálatlan magnézium (a 8104 11 vámtarifaalszám alá tartozó
termékek kivételével) NÉ

810720 Megmunkálatlan kadmium; por NÉ

810820 Megmunkálatlan titán; por NÉ

810830 Titán hulladék és törmelék NÉ
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(Termékekkel kiegészítendő – a táblázat azt mutatja, miként jelennének meg felvételük esetén 
a mellékletben)

Or. en

Indokolás

Lehetőség van a termékkört tovább szélesíteni és elmélyíteni. Ez javítaná a fejlődési 
lelhetőségeket és növelné a fejlődő országok számára rendelkezésre álló preferenciák értékét. 
Ezeket a termékeket kifejezetten úgy választották ki, hogy elkerüljék a legkevésbé fejlett 
országokra és az uniós iparra káros hatásokat.

Módosítás 181
Vital Moreira
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 8. cikk rendelkezéseit akkor kell 
alkalmazni, ha a 8. cikk (1) bekezdésében 
említett százalékos arány meghaladja a 
17,5%-ot.

1. A 8. cikk rendelkezéseit akkor kell 
alkalmazni, ha a 8. cikk (1) bekezdésében 
említett százalékos arány meghaladja a 
15%-ot.

Or. en

Módosítás 182
Pablo Zalba Bidegain
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 8. cikk rendelkezéseit a XIa. és a XIb. 
GSP áruosztályra akkor kell alkalmazni, ha 
a 8. cikk (1) bekezdésében említett 
százalékos arány meghaladja a 14,5%-ot.

2. A 8. cikk rendelkezéseit a XIa. és a XIb. 
GSP áruosztályra akkor kell alkalmazni, ha 
a 8. cikk (1) bekezdésében említett 
százalékos arány meghaladja a 10%-ot.

Or. es

Indokolás

E termékek esetében az átsorolási küszöböt 10%-ra kell csökkenteni, mivel a javasolt küszöb 
(14,5%) túl magas, amely fenyegetést jelenthetne az EU iparára. A textilipar az egyik olyan 
vezető feldolgozóipari ágazat, amelyet a fejlődő országok leginkább fejlesztenek. Ez azt 
jelenti, hogy az EU-ba számos országból érkezik egyidejűleg import, ami jelentős nyomást 
gyakorol saját textiliparunkra.
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Módosítás 183
Laima Liucija Andrikienė
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 8. cikk rendelkezéseit a XIa. és a XIb. 
GSP áruosztályra akkor kell alkalmazni, ha 
a 8. cikk (1) bekezdésében említett 
százalékos arány meghaladja a 14,5%-ot.

2. A 8. cikk rendelkezéseit a XIa. és a XIb. 
GSP áruosztályra akkor kell alkalmazni, ha 
a 8. cikk (1) bekezdésében említett 
százalékos arány meghaladja a 10%-ot.

Or. en

Módosítás 184
Paweł Zalewski
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 8. cikk rendelkezéseit a XIa. és a XIb. 
GSP áruosztályra akkor kell alkalmazni, ha 
a 8. cikk (1) bekezdésében említett 
százalékos arány meghaladja a 14,5%-ot.

2. A 8. cikk rendelkezéseit a XIa. és a XIb. 
GSP áruosztályra akkor kell alkalmazni, ha 
a 8. cikk (1) bekezdésében említett 
százalékos arány meghaladja a 10%-ot.

Or. en

Módosítás 185
Vital Moreira
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 8. cikk rendelkezéseit a XIa. és a XIb. 
GSP áruosztályra akkor kell alkalmazni, ha 
a 8. cikk (1) bekezdésében említett 
százalékos arány meghaladja a 14,5%-ot.

2. A 8. cikk rendelkezéseit a XIa. és a XIb. 
GSP áruosztályra akkor kell alkalmazni, ha 
a 8. cikk (1) bekezdésében említett 
százalékos arány meghaladja a 12,5%-ot.

Or. en

Módosítás 186
Matteo Salvini
Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 2 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 8. cikk rendelkezéseit a XIa. és a XIb. 
GSP áruosztályra akkor kell alkalmazni, ha 
a 8. cikk (1) bekezdésében említett 
százalékos arány meghaladja a 14,5%-ot.

2. A 8. cikk rendelkezéseit a XIa. és a XIb. 
GSP áruosztályra akkor kell alkalmazni, ha 
a 8. cikk (1) bekezdésében említett 
százalékos arány meghaladja a 10%-ot.

Or. en

Indokolás

Szem előtt tartva, hogy legkevésbé fejlett országok fejlődésének első lépcsőfokán a textilipar 
stratégiai szerepet tölte be, illetve hogy a textilipar hatással van a VI. mellékletben előírt 
határértékre, a 11a. és 11b. áruosztályra alacsonyabb (10%-os) átsorolási határértékeket is 
elő lehetne írni.

Módosítás 187
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 8. cikk rendelkezéseit a XIa. és a XIb. 
GSP áruosztályra akkor kell alkalmazni, ha 
a 8. cikk (1) bekezdésében említett 
százalékos arány meghaladja a 14,5%-ot.

2. A 8. cikk rendelkezéseit a XIa. és a XIb. 
GSP áruosztályra akkor kell alkalmazni, ha 
a 8. cikk (1) bekezdésében említett 
százalékos arány meghaladja a 10%-ot.

Or. it

Módosítás 188
Niccolò Rinaldi
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 8. cikk rendelkezéseit a XIa. és a XIb. 
GSP áruosztályra akkor kell alkalmazni, ha 
a 8. cikk (1) bekezdésében említett 
százalékos arány meghaladja a 14,5%-ot.

2. A 8. cikk rendelkezéseit a XIa. és a XIb. 
GSP áruosztályra akkor kell alkalmazni, ha 
a 8. cikk (1) bekezdésében említett 
százalékos arány meghaladja a 10%-ot.

Or. en

Indokolás

Szem előtt tartva, hogy legkevésbé fejlett országok fejlődésének első lépcsőfokán a textilipar 
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stratégiai szerepet tölte be, illetve hogy a textilipar hatással van a VI. mellékletben előírt 
határértékre, a 11a. és 11b. áruosztályra alacsonyabb (10%-os) átsorolási határértékeket is 
elő lehetne írni.

Módosítás 189
Emilio Menéndez del Valle
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 8. cikk rendelkezéseit a XIa. és a XIb. 
GSP áruosztályra akkor kell alkalmazni, ha 
a 8. cikk (1) bekezdésében említett 
százalékos arány meghaladja a 14,5%-ot.

2. A 8. cikk rendelkezéseit a XIa. és a XIb. 
GSP áruosztályra akkor kell alkalmazni, ha 
a 8. cikk (1) bekezdésében említett 
százalékos arány meghaladja a 10%-ot.

Or. es

Módosítás 190
Mário David, Cristiana Muscardini
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 8. cikk rendelkezéseit a XIa. és a XIb. 
GSP áruosztályra akkor kell alkalmazni, ha 
a 8. cikk (1) bekezdésében említett 
százalékos arány meghaladja a 14,5%-ot.

2. A 8. cikk rendelkezéseit a XIa. és a XIb. 
GSP áruosztályra akkor kell alkalmazni, ha 
a 8. cikk (1) bekezdésében említett 
százalékos arány meghaladja a 10%-ot.

Or. en

Indokolás

A VI. mellékletben előírt határérték textiliparra gyakorolt hatását megvizsgálva, illetve szem 
előtt tartva, hogy legkevésbé fejlett országok fejlődésének első lépcsőfokán a textilipar 
stratégiai szerepet tölte be, a 11a. és 11b. áruosztályra alacsonyabb, 10%-os átsorolási 
határértékeket javasolunk.

Módosítás 191
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Helmut Scholz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – címsor
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A III. fejezet alkalmazásának módozatai A 4. cikk és a III. fejezet alkalmazásának 
módozatai

Or. en

Indokolás

A közepes jövedelmű országok felső sávjába tartozó kiszolgáltatott országoknak az általános 
preferenciák kedvezményezettjeinek kell lenniük, amennyiben a GSP+-ra nem jogosultak.

Módosítás 192
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Helmut Scholz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A III. fejezet alkalmazásában 
kiszolgáltatott helyzetű országnak minősül 
az az ország,

1. A 4. cikk és a III. fejezet 
alkalmazásában kiszolgáltatott helyzetű 
országnak minősül az az ország,

Or. en

Indokolás

A közepes jövedelmű országok felső sávjába tartozó kiszolgáltatott országoknak az általános 
preferenciák kedvezményezettjeinek kell lenniük, amennyiben a GSP+-ra nem jogosultak.

Módosítás 193
Vital Moreira, Gianluca Susta
Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amelynek az Európai Unióba irányuló, a 
IX. mellékletben felsorolt termékeket 
érintő importja alacsonyabb értékű, mint az 
Európai Unióba irányuló, a IX. 
mellékletben felsorolt, a II. mellékletben 
felsorolt országokból származó termékek 
importja értékének 2%-a, az utolsó három 

b) amelynek az Európai Unióba irányuló, a 
IX. mellékletben felsorolt termékeket 
érintő importja alacsonyabb értékű, mint az 
Európai Unióba irányuló, a IX. 
mellékletben felsorolt, a II. mellékletben 
felsorolt országokból származó termékek 
importja értékének 1%-a, az utolsó három 
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egymást követő év átlagában. egymást követő év átlagában.

Or. en

Módosítás 194
Pablo Zalba Bidegain
Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amelynek az Európai Unióba irányuló, a 
IX. mellékletben felsorolt termékeket 
érintő importja alacsonyabb értékű, mint az 
Európai Unióba irányuló, a IX. 
mellékletben felsorolt, a II. mellékletben 
felsorolt országokból származó termékek 
importja értékének 2%-a, az utolsó három 
egymást követő év átlagában.

b) amelynek az Európai Unióba irányuló, a 
IX. mellékletben felsorolt termékeket 
érintő importja alacsonyabb értékű, mint az 
Európai Unióba irányuló, a IX. 
mellékletben felsorolt, a II. mellékletben 
felsorolt országokból származó termékek 
importja értékének 1%-a, az utolsó három 
egymást követő év átlagában.

Or. es

Indokolás

Nem indokolt a kiszolgáltatottsági küszöb 2%-ra való megemelése, amely túlzott, és 
kedvezőtlen következményei lehetnek a versenyben részt vevő legkevésbé fejlett országokra, 
végső soron pedig az európai iparra is.

Módosítás 195
Laima Liucija Andrikienė
Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amelynek az Európai Unióba irányuló, a 
IX. mellékletben felsorolt termékeket 
érintő importja alacsonyabb értékű, mint az 
Európai Unióba irányuló, a IX. 
mellékletben felsorolt, a II. mellékletben 
felsorolt országokból származó termékek 
importja értékének 2%-a, az utolsó három 
egymást követő év átlagában.

b) amelynek az Európai Unióba irányuló, a 
IX. mellékletben felsorolt termékeket 
érintő importja alacsonyabb értékű, mint az 
Európai Unióba irányuló, a IX. 
mellékletben felsorolt, a II. mellékletben 
felsorolt országokból származó termékek 
importja értékének 1%-a, az utolsó három 
egymást követő év átlagában.

Or. en

Módosítás 196
Matteo Salvini
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Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amelynek az Európai Unióba irányuló, a 
IX. mellékletben felsorolt termékeket 
érintő importja alacsonyabb értékű, mint az 
Európai Unióba irányuló, a IX. 
mellékletben felsorolt, a II. mellékletben 
felsorolt országokból származó termékek 
importja értékének 2%-a, az utolsó három 
egymást követő év átlagában.

b) amelynek az Európai Unióba irányuló, a 
IX. mellékletben felsorolt termékeket 
érintő importja alacsonyabb értékű, mint az 
Európai Unióba irányuló, a IX. 
mellékletben felsorolt, a II. mellékletben 
felsorolt országokból származó termékek 
importja értékének 1%-a, az utolsó három 
egymást követő év átlagában.

Or. en

Indokolás

Az importrészesedési kritériumnak 1%-nak kell maradnia és nem emelkedhet 2%-ra. A 
Bizottság által javasolt 2%-os határérték lehetővé tenné a már versenyképes országoknak a 
GSP+ igénybevételét, ezzel veszélyeztetve a legkevésbé fejlett országok előnyeit.

Módosítás 197
Elisabeth Köstinger
Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amelynek az Európai Unióba irányuló, a 
IX. mellékletben felsorolt termékeket 
érintő importja alacsonyabb értékű, mint az 
Európai Unióba irányuló, a IX. 
mellékletben felsorolt, a II. mellékletben 
felsorolt országokból származó termékek 
importja értékének 2%-a, az utolsó három 
egymást követő év átlagában.

b) amelynek az Európai Unióba irányuló, a 
IX. mellékletben felsorolt termékeket 
érintő importja alacsonyabb értékű, mint az 
Európai Unióba irányuló, a IX. 
mellékletben felsorolt, a II. mellékletben 
felsorolt országokból származó termékek 
importja értékének 1%-a, az utolsó három 
egymást követő év átlagában.

Or. en

Módosítás 198
Emilio Menéndez del Valle
Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amelynek az Európai Unióba irányuló, a b) amelynek az Európai Unióba irányuló, a 
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IX. mellékletben felsorolt termékeket 
érintő importja alacsonyabb értékű, mint az 
Európai Unióba irányuló, a IX. 
mellékletben felsorolt, a II. mellékletben 
felsorolt országokból származó termékek 
importja értékének 2%-a, az utolsó három 
egymást követő év átlagában.

IX. mellékletben felsorolt termékeket 
érintő importja alacsonyabb értékű, mint az 
Európai Unióba irányuló, a IX. 
mellékletben felsorolt, a II. mellékletben 
felsorolt országokból származó termékek 
importja értékének 1%-a, az utolsó három 
egymást követő év átlagában.

Or. es

Módosítás 199
Mário David, Cristiana Muscardini
Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amelynek az Európai Unióba irányuló, a 
IX. mellékletben felsorolt termékeket 
érintő importja alacsonyabb értékű, mint az 
Európai Unióba irányuló, a IX. 
mellékletben felsorolt, a II. mellékletben 
felsorolt országokból származó termékek 
importja értékének 2%-a, az utolsó három 
egymást követő év átlagában.

b) amelynek az Európai Unióba irányuló, a 
IX. mellékletben felsorolt termékeket 
érintő importja alacsonyabb értékű, mint az 
Európai Unióba irányuló, a IX. 
mellékletben felsorolt, a II. mellékletben 
felsorolt országokból származó termékek 
importja értékének 1%-a, az utolsó három 
egymást követő év átlagában.

Or. en

Indokolás

Az importrészesedési kritériumnak 1%-nak kell maradnia és nem emelkedhet 2%-ra, mint 
ahogy azt a Bizottság javasolta. E 2%-os határérték lehetővé tenné a már versenyképes 
országoknak a GSP+ igénybevételét, ezzel veszélyeztetve a legkevésbé fejlett országok 
előnyeit.

Módosítás 200
Vital Moreira
Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet – A rész – 15 a és b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. A nukleáris fegyverek elterjedésének 
megakadályozásáról szóló szerződés 
(1968)
15b. A Nemzetközi Büntetőbíróság Római 
Statútuma (1998)
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Or. en

Módosítás 201
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Helmut Scholz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet – B rész – 27 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27a. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
tengerjogi egyezménye (1982) a 
kizárólagos gazdasági övezeteken túlnyúló 
halállományok és a hosszú távon vándorló 
halállományok védelméről és kezeléséről;

Or. en

Módosítás 202
Mário David, Cristiana Muscardini
Rendeletre irányuló javaslat
IX melléklet – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

Áruosztá
ly

Árucsop
ort KN kód Leírás

S-1b 03 3 fejezet Hal, rákféle, puhatestű és más gerinctelen vízi 
állat.

A Parlament módosítása

Áruosztály Árucsoport KN kód Leírás

S-1b 03 3 fejezet
Hal, rákféle, puhatestű és más gerinctelen vízi 
állat, kivéve a 0306 13 50 vámtarifaalszám 
alá tartozó termékeket

Or. en

Indokolás

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between new 
“potential” GSP+ beneficiaries (namely Philippines and Pakistan) and EBA beneficiaries 
The amendment proposes to exclude from Annex IX the first 10 tariff lines exported from EBA 
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beneficiaries in direct competition with the potential new GSP+ beneficiaries and also 3 more 
lines which we consider important for the exports of LDCs (v.g. Bangladesh). This exercise 
aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the new 
GSP+ countries.

Módosítás 203
Vital Moreira
Rendeletre irányuló javaslat
IX melléklet – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

Áruosztá
ly

Árucsop
ort KN kód Leírás

S-1b 03 3 fejezet Hal, rákféle, puhatestű és más 
gerinctelen vízi állat 

S-4c 24 24 fejezet Dohány és feldolgozott dohánypótló

61 61 fejezet Kötött vagy hurkolt ruházati cikkek, 
kellékek és tartozékok

62 62 fejezet
Ruházati cikkek, kellékek és 
tartozékok, a kötött vagy hurkolt 
áruk kivételévelS-11b

63 63 fejezet
Más készáru textilanyagból; 
készletek; használt ruha és használt 
textiláru; rongy

A Parlament módosítása

Áruosztály Árucsoport KN kód Leírás

S-1b 03 3 fejezet

Hal, rákféle, puhatestű és más 
gerinctelen vízi állat, kivéve a 
0306 13 50 vámtarifaalszám alá 
tartozó termékeket

S-4c 24 24 fejezet
Dohány és feldolgozott dohánypótló, 
kivéve a 24012035 vámtarifaalszám 
alá tartozó termékeket

61 61 fejezet

Kötött vagy hurkolt ruházati cikkek, 
kellékek és tartozékok, kivéve a 
6105 10 00, 6109 10 00, 6110 20 91, 
6110 20 99, 6110 30 99 
vámtarifaalszám alá tartozó 
termékeket

S-11b

62 62 fejezet Ruházati cikkek, kellékek és 
tartozékok, a kötött vagy hurkolt 
áruk kivételével, kivéve a 6203 42 
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31, 6203 42 35, 6205 20 00 
vámtarifaalszám alá tartozó 
termékeket

63 63 fejezet

Más készáru textilanyagból; 
készletek; használt ruha és használt 
textiláru; rongy, kivéve a 6302 21 
00, 6302 31 00, 6302 60 00 
vámtarifaalszám alá tartozó 
termékeket

Or. en

Módosítás 204
Paweł Zalewski
Rendeletre irányuló javaslat
IX melléklet – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

Áruosztá
ly

Árucsop
ort KN kód Leírás

S-1b 03 3 fejezet Hal, rákféle, puhatestű és más 
gerinctelen vízi állat 

S-4c 24 24 fejezet Dohány és feldolgozott dohánypótló

61 61 fejezet Kötött vagy hurkolt ruházati cikkek, 
kellékek és tartozékok

S-11b
62 62 fejezet

Ruházati cikkek, kellékek és 
tartozékok, a kötött vagy hurkolt 
áruk kivételével

A Parlament módosítása

Áruosztály Árucsoport KN kód Leírás

S-1b 03 3 fejezet

Hal, rákféle, puhatestű és más 
gerinctelen vízi állat, kivéve a 
0306 13 50 vámtarifaalszám alá 
tartozó termékeket

S-4c 24 24 fejezet
Dohány és feldolgozott dohánypótló, 
kivéve a 24012035 vámtarifaalszám 
alá tartozó termékeket

61 61 fejezet

Kötött vagy hurkolt ruházati cikkek, 
kellékek és tartozékok, kivéve a 
6105 10 00, 6109 10 00, 6110 20 91, 
6110 20 99, 6110 30 99 
vámtarifaalszám alá tartozó 
termékeket

S-11b

62 62 fejezet Ruházati cikkek, kellékek és 
tartozékok, a kötött vagy hurkolt 
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áruk kivételével, kivéve a 6203 42 
31, 6203 42 35, 6205 20 00 
vámtarifaalszám alá tartozó 
termékeket

Or. en

Indokolás

A hatásvizsgálat kimutatta, hogy a GSP-rendelet kiaknázatlan lehetőségeket rejt a legkevésbé 
fejlett országok exportlehetőségeinek javítása tekintetében azáltal, hogy csökkenti a közvetlen 
versenyt az új „lehetséges” GSP+ kedvezményezettek (konkrétan a Fülöp-szigetek és 
Pakisztán) és az EBA-kedvezményezettek között. A módosítás javaslatot tesz a lehetséges új 
GSP+-kedvezményezettekkel közvetlen versenyben álló EBA-kedvezményezettektől exportált 
első 10 vámtétel IX. mellékletből való törlésére. E gyakorlat célja azon ágazatok azonosítása, 
amelyekben az EBA-kedvezményezettek exportja erős versennyel szembesül az új GSP+ 
országok részéről.

Módosítás 205
Mário David, Cristiana Muscardini
Rendeletre irányuló javaslat
IX melléklet – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

Áruosztá
ly

Árucsop
ort KN kód Leírás

S-4c 24 24 fejezet Dohány és feldolgozott dohánypótló

A Parlament módosítása
Áruosztály Árucsoport KN kód Leírás

S-4c 24 24 fejezet
Dohány és feldolgozott dohánypótló, kivéve a 
2401 20 35 vámtarifaalszám alá tartozó 
termékeket

Or. en

Indokolás

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between new 
“potential” GSP+ beneficiaries (namely Philippines and Pakistan) and EBA beneficiaries 
The amendment proposes to exclude from Annex IX the first 10 tariff lines exported from EBA 
beneficiaries in direct competition with the potential new GSP+ beneficiaries and also 3 more 
lines which we consider important for the exports of LDCs (v.g. Bangladesh). This exercise 
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aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the new 
GSP+ countries

Módosítás 206
Mário David, Cristiana Muscardini
Rendeletre irányuló javaslat
IX melléklet – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

Áruosztá
ly

Árucsop
ort KN kód Leírás

61 61 fejezet Kötött vagy hurkolt ruházati cikkek, kellékek 
és tartozékok

62 62 fejezet Ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a 
kötött vagy hurkolt áruk kivételévelS-11b

63 63 fejezet Más készáru textilanyagból; készletek; 
használt ruha és használt textiláru; rongy

A Parlament módosítása

Áruosztály Árucsoport KN kód Leírás

61

61 fejezet Ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a 
kötött vagy hurkolt áruk, kivéve a 6105 10 00, 
6109 10 00, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 30 
99 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

62

62 fejezet Ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a 
kötött vagy hurkolt áruk kivételével, kivéve a 
6203 42 31, 6203 42 35, 6205 20 00 
vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

S-11b

63

63 fejezet Más készáru textilanyagból; készletek; 
használt ruha és használt textiláru; rongy, 
kivéve a 6302 21 00, 6302 31 00, 6302 60 00 
vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

Or. en

Indokolás

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between new 
“potential” GSP+ beneficiaries (namely Philippines and Pakistan) and EBA beneficiaries 
The amendment proposes to exclude from Annex IX the first 10 tariff lines exported from EBA 
beneficiaries in direct competition with the potential new GSP+ beneficiaries and also 3 more 
lines which we consider important for the exports of LDCs (v.g. Bangladesh). This exercise 
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aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the new 
GSP+ countries.

Módosítás 207
Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Helmut Scholz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Rendeletre irányuló javaslat
IX melléklet – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg
Áruosztály Árucsoport KN-kód Leírás

S-16 84 84 fejezet Atomreaktorok, kazánok, gépek és 
mechanikus berendezések, ezek alkatrészei

A Parlament módosítása
Áruosztály Árucsoport KN-kód Leírás

S-16 törölve törölve törölve

Or. en

Indokolás

A GSP+ szabályok nem ösztönözhetik a nukleáris ágazat fejlődő országokba való 
áthelyezését.


