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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt 
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől 2011. december 31-
ig történő alkalmazásáról szóló 732/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2010)0142 – C7-0135/2010 – 2010/0140(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2010)0142),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
207. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a 
Parlamentnek (C7–0135/2010),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság 
véleményére (A7-0000/2010),

1. jóváhagyja első olvasatban az alábbi álláspontot;

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

3. felhívja a Bizottságot, hogy késedelem nélkül nyújtson be az általános preferenciák 
rendszerének alkalmazásáról szóló új rendeletre irányuló javaslatot;

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendeletben meghatározott célok 
elérése érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően felhatalmazáson 
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alapuló jogi aktusokat fogadjon el. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság 
előkészítő munkája során – többek között 
szakértői szinten is – megfelelő 
konzultációkat folytasson.

Or. en

Indokolás

Ez a preambulumbekezdés hivatkozik a 732/2008/EK tanácsi rendelet 10. cikkének (2) 
bekezdésére, 11. cikkének (7) és (8) bekezdésére, 16. cikkének (3) bekezdésére, 19. cikkének 
(3), (4) és (5) bekezdésére, valamint 25. cikkére. E cikkekben hivatkoznak a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokra, amelyek eljárásait a 27a., 27b., 27c., 27d. és 27e. cikkek állapítják 
meg.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 291. cikke szerint a Bizottság 
végrehajtási hatáskörének gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályait és általános 
elveit rendes jogalkotási eljárás keretében 
elfogadott rendeletben előre meg kell 
határozni. Az említett új rendelet 
elfogadásáig továbbra is a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK határozatot kell alkalmazni, 
az ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárás kivételével, amely nem 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Ezt az egységes megfogalmazást szerepeltetik a Tanáccsal már egyeztetett és a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépése után elfogadott olyan jogalkotási aktusok preambulumában, 
amelyek végrehajtási hatásköröket ruháznak át.
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Módosítás3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 2 a pont (új)
732/2008/EK rendelet
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 8. cikk (3) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(3) A Bizottság a rendelkezésre álló, a 
megfelelő ellenőrző testületektől 
származó információk vizsgálata alapján 
figyelemmel kíséri a III. mellékletben 
felsorolt egyezmények megerősítésének 
és tényleges végrehajtásának állapotát.
Ha ezek az információk azt jelzik, hogy 
egy kedvezményezett ország eltért 
valamely egyezmény tényleges 
végrehajtásától, a Bizottság tájékoztatja 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot. A 
Bizottság – elegendő időt hagyva a
következő rendelet megtárgyalására – a 
megerősítés helyzetéről összefoglaló 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, valamint 
benyújtja az érintett ellenőrző testületek 
rendelkezésre álló ajánlásait.”

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlamentet tájékoztatni kell, ha a kedvezményezett ország adott esetben eltér 
valamely egyezmény tényleges végrehajtásától. A Bizottság – elegendő időt hagyva a 
következő rendelet megtárgyalására – a megerősítés helyzetéről összefoglaló jelentést nyújt 
be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, valamint benyújtja az érintett ellenőrző 
testületek rendelkezésre álló ajánlásait.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 a pont (új)
732/2008/EK rendelet
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 10. cikk (2) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(2) A kérelem megvizsgálása után a 
Bizottság a 27a. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján
határoz arról, hogy a kérelmező 
országra alkalmazzák-e a fenntartható 
fejlődésre és a felelősségteljes 
kormányzásra vonatkozó különleges 
ösztönző előírást.”

Or. en

Indokolás

A megfelelő intézkedést a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok jelentik, mivel a fenntartható 
fejlődésre és a felelősségteljes kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírásnak egy 
országra való alkalmazása az alap-jogiaktus módosítását képezi. Az arra vonatkozó 
határozat, hogy mely harmadik országok lesznek a GSP+ kedvezményezettjei, általános 
alkalmazási körrel rendelkezik. Annak eldöntésével, hogy a GSP+-t meghatározott harmadik 
országokra kell alkalmazni, a határozat az érintett harmadik ország és az EU között a II. 
mellékletben felsorolt termékekkel folytatott összes kereskedelmet érinti.  A felsorolás a GSP+ 
kedvezményezettjeinek meghatározásával egészíti ki az alap-jogiaktust.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 b pont (új)
732/2008/EK rendelet
10 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A 10. cikk (3) bekezdésének bevezető 
mondata helyébe a következő szöveg lép:
„(3) A Bizottság értesíti a kérelmező 
országot a (2) bekezdésnek megfelelően 
meghozott határozatról. Amennyiben 
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egy ország esetében biztosítják a 
különleges ösztönző előírás 
alkalmazását, az érintett országot 
értesíteni kell a határozat 
hatálybalépésének napjáról. A Bizottság 
elfogadja az I. melléklet E. oszlopát, 
amely felsorolja a fenntartható 
fejlődésre és felelősségteljes 
kormányzásra vonatkozó különleges 
ösztönző intézkedés kedvezményezett 
országait.”

Or. en

Indokolás

Amennyiben egy országra alkalmazzák a különleges ösztönző intézkedést, a Bizottság
elfogadja az I. melléklet E. oszlopát, amely felsorolja a fenntartható fejlődésre és 
felelősségteljes kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző intézkedés kedvezményezett 
országait. Ez biztosítani fogja a jogbiztonságot.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 a pont (új)
732/2008/EK rendelet
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 10. cikk (5) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(5) A Bizottság a kérelem ügyében a 27.
cikk (5) bekezdésében említett eljárással 
összhangban tartja fenn a kapcsolatot a 
kérelmező országgal.”

Or. en

Indokolás

Ezek az intézkedések inkább végrehajtási jogi aktusok, semmint általános alkalmazású 
intézkedések, amelyek „kiegészítik” vagy „módosítják”az alap-jogiaktust. Ajánlatos ezeket az 
EUMSz. 291. cikke szerinti végrehajtási aktusoknak tekinteni.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 b pont (új)
732/2008/EK rendelet
11 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A 11. cikk (7) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
“7. A Bizottság az e cikk (4), (5) és (6) 
bekezdésében említett rendelkezések 
végrehajtására irányadó részletes 
szabályok megállapítása érdekében a 27a.
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el.”

Or. en

Indokolás

A (4), (5) és (6) bekezdés megállapítja, hogy miként érvényesül a legkevésbé fejlett 
országoknak szóló különleges előírás a cukorágazat tekintetében. A részletes szabályok 
alkalmazási köre általános abban az értelemben, hogy a különleges előírás tekintetében az 
ágazaton belüli összes termékre alkalmazni kell majd őket. Ezenfelül ezek kiegészítik a fő jogi 
aktust azzal, hogy részletesebb szabályokat határoznak meg arra nézve, hogy ezeket a 
rendelkezéseket hogyan kell végrehajtani. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok képezik a 
megfelelő intézkedést. 

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 c pont (új)
732/2008/EK rendelet
11 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) A 11. cikk (8) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(8) Amennyiben az ENSZ egy adott 
országot levesz a legkevésbé fejlett 
országok listájáról, úgy az adott ország 
az ezen előírásra jogosult országok 
listájáról is lekerül. A Bizottság a 27a., 
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27b., 27c., 27d. és 27e. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok útján határoz egy országnak 
az előírás alól történő kivonásáról és egy 
legalább hároméves átmeneti időszak 
meghatározásáról.”

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazása megfelelő, mivel egy ország törlése az 
előírásból az I. melléklet D. oszlopának módosítását eredményezi, amely azoknak a 
legkevésbé fejlett országoknak a felsorolása, amelyek a legkevésbé fejlett országoknak szóló 
különleges előírás kedvezményezettjei. A mellékletek módosítása nyilvánvalóan az alap-
jogiaktus módosítása. Tekintettel arra, hogy a kérdéses módosítások az ENSZ álláspontját 
tükrözik, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok használata megfelelő. Egy ilyenfajta 
technikai kiigazításhoz nincs szükség a nagyobb szabályozási terhet jelentő rendes jogalkotási 
eljárásra.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 d pont (új)
732/2008/EK rendelet
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4d) A 16. cikk (3) bekezdésének a) pontja 
helyébe a következő szöveg lép:
„a) értesítette az Európai Parlamentet és
a 27. cikkben említett bizottságot;”

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlamentet tájékoztatni kell.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 e pont (új)
732/2008/EK rendelet
16 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4e) A 16. cikk (3) bekezdése második 
albekezdésének helyébe a következő 
szöveg lép:

„A Bizottság értesíti az érintett 
kedvezményezett országot az e bekezdés 
értelmében hozott valamennyi 
határozatáról, még azok hatálybalépését 
megelőzően. A Bizottság értesíti az 
Európai Parlamentet és a 27. cikkben 
említett bizottságot is.”

Or. en

Indokolás

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta az Európai Parlament és a Tanács a rendes 
jogalkotási eljárással összhangban együttesen lép fel a közös kereskedelempolitika 
végrehajtási keretét meghatározó intézkedések elfogadása érdekében.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 f pont (új)
732/2008/EK rendelet
16 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4f) a 16. cikk (3) bekezdése a következő 
albekezdéssel egészül ki:
A Bizottság a 27a. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján jár el.”

Or. en
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Indokolás

A preferenciák visszavonására vonatkozó határozat ugyanolyan módon kiegészíti a fő jogi 
aktust, mint azoknak az országoknak a felsorolása, amelyek jogosultak lesznek a GSP+-re. A 
preferenciák ideiglenes visszavonása általános jellegű. A felsorolás elfogadására 
alkalmazottal azonos eljárást kell alkalmazni az egy vagy több országnak járó kedvezmények 
ideiglenes visszavonására is.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 g pont (új)
732/2008/EK rendelet
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4g) A 16. cikk (4) bekezdését el kell 
hagyni.

Or. en

Indokolás

A preferenciák visszavonására vonatkozó határozat ugyanolyan módon kiegészíti a fő jogi 
aktust, mint azoknak az országoknak a felsorolása, amelyek jogosultak lesznek a GSP+-re. A 
felsorolás elfogadására alkalmazottal azonos eljárást kell alkalmazni az egy vagy több 
országnak járó kedvezmények ideiglenes visszavonására is. Felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat kell alkalmazni.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 h pont (új)
732/2008/EK rendelet
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4h) A 16. cikk (5) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(5) A felfüggesztés időtartama nem 
haladhatja meg a hat hónapot. Ezen 
időtartam lejártával a Bizottság határoz 
arról, hogy – az Európai Parlament és a 
27. cikkben említett bizottság értesítését
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követően – megszünteti-e a 
felfüggesztést, vagy a felfüggesztési időt 
az e cikk (3) bekezdésben említett 
eljárással összhangban 
meghosszabbítja.”

Or. en

Indokolás

A Bizottság határoz arról, hogy – az Európai Parlament és a 27. cikkben említett bizottság 
értesítését követően – megszünteti-e a felfüggesztést, vagy meghosszabbítja a felfüggesztési 
időt.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 i pont (új)
732/2008/EK rendelet
16 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4i) A 16. cikk (6) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(6) A tagállamok és az Európai 
Parlament értesítik a Bizottságot minden 
olyan lényeges információról, amely 
indokolhatja a preferenciák 
felfüggesztését vagy a felfüggesztés 
meghosszabbítását.”

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlamentnek is képesnek kell lennie értesíteni a Bizottságot minden olyan 
lényeges információról, amely indokolhatja a preferenciák felfüggesztését vagy a 
felfüggesztés meghosszabbítását.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 j pont (új)
732/2008/EK rendelet
17 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4j) A 17. cikk (1) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(1) Amennyiben az Európai Parlament,
a Bizottság vagy valamely tagállam 
olyan információt kap, amely 
indokolhatja az ideiglenes visszavonást, 
vagy amennyiben az Európai Parlament,
a Bizottság vagy valamely tagállam úgy 
ítéli meg, hogy elegendő indok áll 
rendelkezésre vizsgálat lefolytatásához, 
úgy tájékoztatja az Európai Parlamentet 
és a 27. cikkben említett bizottságot, és 
konzultációkat kér. A konzultációkat 
egy hónapon belül le kell folytatni.”

Or. en

Indokolás

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta az Európai Parlament és a Tanács a rendes 
jogalkotási eljárással összhangban együttesen lép fel a közös kereskedelempolitika 
végrehajtási keretét meghatározó intézkedések elfogadása érdekében.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 k pont (új)
732/2008/EK rendelet
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4k) A 19. cikk (1) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(1) A Bizottság a megállapításairól 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a 27. cikkben említett 
bizottságnak.”

Or. en
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Indokolás

A jelentést az Európai Parlamentnek és a 27. cikkben említett bizottságnak kell benyújtani.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 l pont (új)
732/2008/EK rendelet
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4l) A 19. cikk (3) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(3) Amennyiben a Bizottság úgy találja, 
hogy a megállapítások a 15. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett ok 
miatt indokolják az ideiglenes 
visszavonást, úgy – a 27. cikk (5) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően – határoz arról, hogy hat 
hónapon keresztül nyomon követi és 
értékeli a helyzetet az érintett 
kedvezményezett országban. A Bizottság 
értesíti az érintett kedvezményezett 
országot erről a határozatáról, és 
értesítést tesz közzé az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában, amelyben bejelenti, 
hogy a 27a. cikkel összhangban
ideiglenes visszavonásról szóló 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
tervez elfogadni, kivéve ha az időszak 
vége előtt az érintett kedvezményezett 
ország kötelezettséget vállal arra, hogy 
meghozza azon intézkedéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy ésszerű időn 
belül megfeleljen a III. melléklet A. 
részében említett egyezményeknek.”

Or. en

Indokolás

A preferenciák visszavonása egy olyan határozat, amely ugyanolyan módon kiegészíti a fő 
jogi aktust, mint azoknak az országoknak a felsorolása, amelyek jogosultak lesznek a GSP+-
re. Ezért logikus megállapítani, hogy a felsorolás elfogadására alkalmazottal azonos eljárást 
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kell alkalmazni az egy vagy több országnak járó kedvezmények ideiglenes visszavonására is.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 m pont (új)
732/2008/EK rendelet
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4m) A 19. cikk (4) bekezdésének helyébe 
a következő szöveg lép:
„(4) Amennyiben a Bizottság úgy találja, 
hogy ideiglenes visszavonásra van 
szükség, a preferenciákat a 27a. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok útján vonja vissza. A (3) 
bekezdésben említett esetben a Bizottság 
a bekezdésben említett időszak végén 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad 
el.”

Or. en

Indokolás

A preferenciák visszavonása egy olyan határozat, amely ugyanolyan módon kiegészíti a fő 
jogi aktust, mint azoknak az országoknak a felsorolása, amelyek jogosultak lesznek a GSP+-
re. Ezért a felsorolás elfogadására alkalmazottal azonos eljárást kell alkalmazni az egy vagy 
több országnak járó kedvezmények ideiglenes visszavonására is.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 n pont (új)
732/2008/EK rendelet
19 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4n) A 19. cikk (5) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(5) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusban meghatározott ideiglenes 
visszavonás az elfogadása után hat 
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hónappal lép hatályba, kivéve ha ennek 
letelte előtt a Bizottság a 27a. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus útján úgy határoz, hogy már 
nem állnak fenn az ezt indokoló okok.”

Or. en

Indokolás

A preferenciák visszavonása egy olyan határozat, amely ugyanolyan módon kiegészíti a fő 
jogi aktust, mint azoknak az országoknak a felsorolása, amelyek jogosultak lesznek a GSP+-
re. Ezért a felsorolás elfogadására alkalmazottal azonos eljárást kell alkalmazni az egy vagy 
több országnak járó kedvezmények ideiglenes visszavonására is.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 o pont (új)
732/2008/EK rendelet
20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4o) A 20. cikk (5) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(5) A vizsgálatot a (2) bekezdésben 
említett értesítés közzétételétől számított 
hat hónapon belül be kell fejezni. A 
Bizottság kivételes körülmények 
fennállása esetén és a 27. cikkben 
említett bizottsággal folytatott 
konzultációt követően a 27. cikk (5) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban további hat hónappal
meghosszabbíthatja ezt az időszakot.”

Or. en

Indokolás

A meghosszabbítást hat hónapra kell korlátozni.
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 p pont (új)
732/2008/EK rendelet
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4p) A 22. cikk (1) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(1) A Bizottság a lehető leghamarabb 
tájékoztatja az érintett kedvezményezett 
országot minden olyan határozatáról, 
amelyet a 20. vagy a 21. cikknek 
megfelelően hozott, még annak 
hatálybalépését megelőzően. A Bizottság 
erről értesíti az Európai Parlamentet, a 
Tanácsot és a tagállamokat is.”

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak az Európai Parlamentet is tájékoztatnia kell.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 q pont (új)
732/2008/EK rendelet
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4q) A 22. cikk (2) bekezdését el kell 
hagyni.

Or. en

Indokolás

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta ez a kiváltság nem lehetséges.
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 r pont (új)
732/2008/EK rendelet
25 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4r) A 25. cikkben a bevezető rész helyébe 
a következő szöveg lép:
„A Bizottság a 27a. cikknek megfelelő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
útján elfogadja e rendelet mellékleteinek 
azon módosításait, amelyeket a 
következők tesznek szükségessé:”

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazása a megfelelő, mivel a mellékletek
módosítása nyilvánvalóan az alap-jogiaktus módosítása. Egy ilyenfajta technikai 
kiigazításhoz nincs szükség a nagyobb szabályozási terhet jelentő rendes jogalkotási 
eljárásra.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 s pont (új)
732/2008/EK rendelet
27 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4s) Az irányelv a következő cikkel egészül 
ki:

„27a. cikk

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
A Bizottság a 27b. cikknek megfelelően és 
a 27c., 27d. és 27e. cikkben említett 
feltételek mellett elfogadja a 10. cikk (2) 
bekezdésében, a 11. cikk (7) és (8) 
bekezdésében, a 16. cikk (3) 
bekezdésében, valamint a 19. cikk (3), (4) 
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és (5) bekezdésében említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
annak érdekében, hogy elfogadja az e 
rendelet alkalmazásához szükséges 
rendelkezéseket, különösen a következők 
tekintetében:
a) a fenntartható fejlődésre és 
felelősségteljes kormányzásra vonatkozó 
különleges ösztönző intézkedés kérelmező 
országra való alkalmazására vonatkozó 
határozat;
b) az azt megállapító részletes szabályok, 
hogy hogyan érvényesül a legkevésbé 
fejlett országoknak szóló különleges 
előírás a cukorágazat tekintetében;
c) egy országnak a legkevésbé fejlett 
országoknak szóló különleges előírás alól 
történő kivonásáról és egy legalább 
hároméves átmeneti időszak 
meghatározásáról szóló határozat;
d) preferenciák ideiglenes visszavonása;
e) e rendelet mellékleteinek módosítása.” 

Or. en

Indokolás

Ebből a rendelkezésből az következik, hogy a Bizottság módosíthatja a mellékleteket, valamint 
magának a rendeletnek a cikkeit is. Mivel ezen intézkedések eredményeként az alap-jogiaktus, 
és különösen annak mellékletei „módosításokkal” egészülnek ki, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat kell alkalmazni. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok végrehajtására, 
ellenőrzésére és esetleges visszavonására vonatkozó szabályok megállapítása céljából a 27a., 
27b., 27c. és 27d. cikkek kerültek beillesztésre.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 t pont (új)
732/2008/EK rendelet
27 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4t) Az irányelv a következő cikkel egészül 
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ki:

„27b. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A 27a. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó hatáskört az e 
rendelet alkalmazásának időtartamára a 
Bizottságra ruházzák.

(2) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadásával egyidejűleg 
értesíti arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(3) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására vonatkozó 
felhatalmazást a 27c. és 27d. cikkben 
megállapított feltételek mellett gyakorolja.
(4) Sürgős esetekben a 27e. cikkben 
megállapított eljárás alkalmazandó.”

Or. en

Indokolás

Ez a cikk a felhatalmazás gyakorlására vonatkozó szabályokat állapítja meg.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 u pont (új)

732/2008/EK rendelet
27 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4u) Az irányelv a következő cikkel 
egészül ki:

„27c. cikk

A felhatalmazás visszavonása

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja az 27a. cikkben 
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említett hatáskör-átruházást.
(2) Annak az intézménynek, amely belső 
eljárást indított annak eldöntése 
érdekében, hogy vissza kívánja-e vonni a 
felhatalmazást, törekednie kell arra, hogy 
ésszerű idővel a végső határozat 
meghozatala előtt tájékoztassa arról a 
másik intézményt és a Bizottságot, 
megjelölve a visszavonás tárgyát képező 
felhatalmazást, valamint a visszavonás 
lehetséges indokait.
(3) A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat 
haladéktalanul vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét. A határozatot az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell 
hirdetni.”

Or. en

Indokolás

Ez a cikk eljárást hoz létre a felhatalmazás visszavonására.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 v pont (új)

732/2008/EK rendelet
27 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4v) Az irányelv a következő cikkel egészül 
ki:

„27d. cikk
A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokkal szembeni kifogás
(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
az értesítés időpontjától számított két 
hónapos időszakon belül kifogást emelhet 
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a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben.
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére e határidő két 
hónappal meghosszabbodik.
(2) Amennyiben a fenti határidő leteltéig 
sem az Európai Parlament, sem a Tanács 
nem kifogásolja az adott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust, azt az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és az 
ott megjelölt napon hatályba lép.
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
ezen időtartam vége előtt is kihirdethetők 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és 
hatályba léphetnek, ha mind az Európai 
Parlament, mind a Tanács tájékoztatta a 
Bizottságot arról, hogy nem kíván kifogást 
emelni.
(3) Amennyiben az Európai Parlament 
vagy a Tanács kifogást emel a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben, a szóban forgó jogi aktus nem 
lép hatályba. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szemben kifogást emelő 
intézmény megadja kifogásának 
indokait.”.

Or. en

Indokolás

E cikk a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogásra vonatkozó szabályokat 
állapítja meg.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 w pont (új)

732/2008/EK rendelet
27 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4w) Az irányelv a következő cikkel 
egészül ki:
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„27e. cikk
Sürgősségi eljárás

(1) Az e cikk szerint elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
haladéktalanul hatályba lépnek és 
alkalmazandók, amennyiben ellenük a (2) 
bekezdés szerint nem emelnek kifogást. Az 
e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusról az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak adott 
értesítésben közölni kell a sürgősségi 
eljárás alkalmazásának indokait.
(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
a 27d. cikk (1) bekezdésében említett 
eljárás szerint kifogást emelhet az e cikk 
szerint elfogadott felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szemben. Ebben az esetben a 
jogi aktus a továbbiakban nem 
alkalmazandó. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szemben kifogást emelő 
intézmény megindokolja kifogását.”

Or. en

Indokolás

E cikk a sürgősségi eljárással elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó 
szabályokat állapítja meg.
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INDOKOLÁS

Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD) 1968-ban ajánlotta az 
Általános Preferenciarendszer (GSP) létrehozását, amelynek értelmében az iparosodott 
országok nem kölcsönös alapon kereskedelmi preferenciákat adnak valamennyi fejlődő 
országnak és nem csak a volt gyarmatoknak. 

Az Európai Közösség volt az első, amely a GSP-rendszert 1971-ben végrehajtotta. A GSP 
létrehozása óta az egyik legfontosabb uniós kereskedelem- és fejlesztéspolitikai eszköz, amely 
a nemzetközi kereskedelmen keresztül bevételek előteremtésével segíti a fejlődő országokat a 
szegénység csökkentésében. A fejlett országok ilyen rendszerei közül ez a leginkább 
kihasznált rendszer. 

Az EU GSP-rendszere a GSP-re jogosult országokból behozott termékek számára vagy 
vámmentes hozzáférést, vagy vámcsökkentést biztosít, attól függően, hogy az adott országra 
milyen GSP-előírás vonatkozik. 

A kedvezményezett országok tekintetében az előírások három típusa van érvényben: 

1) valamennyi kedvezményezett ország élvezi az általános előírás kedvezményeit;

2) a fenntartható fejlődésre és a felelősségteljes kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző 
előírás (a „GSP+”) további előnyöket nyújt azoknak az országoknak, amelyek megerősítették 
és végrehajtják az emberi jogok és a munkajog, a környezetvédelem, valamint a kábítószer és 
a korrupció elleni küzdelem terén felsorolt, jelenleg 27 nemzetközi egyezményt és 
jegyzőkönyvet;

3) a legkevésbé fejlett országoknak szóló különleges előírás – amit „fegyveren kívül bármit” 
kezdeményezésnek is nevezünk – nyújtja mindegyik előírás közül a legkedvezőbb elbánást, a 
legkevésbé fejlett országok számára az EU piacaihoz vámmentes és kvótamentes hozzáférés 
biztosításának céljával.

Ütemezés

A GSP végrehajtása alkalmanként hároméves hatályú, egymást követő rendeletek útján 
történik. Az első többéves végrehajtási rendelet 2006. január 1. és 2008. december 31. között 
volt érvényes. A második 2009. január 1-jétől 2011. december 31-ig érvényes.

A jelenleg hatályban lévő rendeletre irányuló javaslatot 2008-ban utalták a konzultációs 
eljárás keretében a Parlament elé. A korábbi GSP-rendelet alapvető rendelkezései 
változatlanok maradtak, de ezeket a rendszer alkalmazásának megkönnyítése érdekében 
átdolgozták. 

Sajnálatos módon, ellentétben a Parlament által kinyilvánított óhajjal, a Bizottság nem 
továbbította javaslatát kellő időben (2007. június 1-jéig) ahhoz, hogy az Európai Parlamenttel 
ésszerű időn belül maradéktalanul konzultálni lehessen. Ami azt illeti, a Bizottság csak 2007. 
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december 21-én terjesztette elő javaslatát.A Tanács 2008. január 31-én kérte fel a Parlamentet 
véleményének április 10-ig történő benyújtására. Ebből adódóan az Európai Parlamenttel 
folytatandó konzultáció folyamata túlságosan kapkodósan zajlott. 

A Parlament 2008. június 5-i állásfoglalásában világossá tette, hogy ez nem kielégítő, hogy a 
jövőben több időre lesz szüksége a Parlamentnek ahhoz, hogy betölthesse szerepét, és a 
következő módosítást javasolta: „A 2012. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakra 
vonatkozó felülvizsgált rendeletre irányuló javaslatot a Bizottság 2010. június 1-jéig megküldi 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.”

A jelenlegi program 2011. december 31-én zárul. A Bizottság 2010. május 26-án javaslatot 
nyújtott be.

Meghosszabbítás

Ez a javaslat azonban nem a kért új rendeletre irányuló javaslat, hanem csak a meglévő 
rendelet meghosszabbítása.

A Bizottság az új javaslat előkészítése céljából csak 2010 márciusában indított nyilvános 
konzultációt.

 Meg kellett vizsgálni az eredményeket, össze kellett gyűjteni a statisztikákat, és készíteni 
kellett egy hatásvizsgálatot.

Ezért a Bizottság szerint a meghosszabbítás szükséges, mert a GSP-rendelet alkalmazásának 
hátralévő időszaka nem elegendő ahhoz, hogy lehetővé tegye a Bizottság számára egy új 
rendeletre irányuló javaslat előterjesztését, illetve a Parlament és a Tanács számára ahhoz, 
hogy a jelenlegi GSP-rendelet lejárta előtt a rendes jogalkotási eljárás keretében 
megállapodást érjenek el az utódrendeletről.

Az előadó egyetért azzal, hogy ez a meghosszabbítás szükséges a jogbiztonság biztosításához 
és mind az EU, mind a kedvezményezett országok érdekeinek garantálásához. Mindazonáltal 
ez a meghosszabbítás – hangsúlyozza az előadó – nem jelentheti azt, hogy a jelenlegi nem 
kielégítő helyzet további két évvel meghosszabbodik.

A Lisszaboni Szerződés

Noha a javaslatot jóval a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése után tették közzé, nem veszi 
tekintetbe a Szerződés által előírt információmegosztási és döntéshozatali eljárásokat, amely 
bővítette az Európai Parlament hatásköreit a kereskedelmi ügyekben.

A jelenlegi rendelet a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése után két évvel jár le. A javasolt 
meghosszabbítással ez a helyzet további két éven át, 2013. december 31-ig fennmaradna, 
vagyis a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése után négy éven át.

A jelenlegi rendelet alapján a Parlamentnek nincs beleszólása a jogosultsági kritériumokkal, a 
kedvezményezett országok felsorolásával, a GSP+ kedvezményezettek felsorolásával, az 
egyezmények hatékony végrehajtásával, a preferenciális előírások ideiglenes visszavonásával 
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stb. kapcsolatban.

Az előadónak meggyőződése, hogy a Parlament nem fogadhatja el ezt a helyzetet.

Ami azt illeti, a Parlament képviselőinek kötelessége, hogy biztosítsák az Európai Unióban 
élők választott képviselői által a Lisszaboni Szerződéssel megszerzett jogok és hatáskörök 
tiszteletben tartását.

Az EUMSz. 207. cikkének (2) bekezdése szerint a GSP-rendelet elfogadására és módosítására 
szolgáló eljárás a rendes jogalkotási eljárás, ami következményekkel jár azokra a jogokra 
nézve, amelyeknek meg kell illetniük a Parlamentet a rendelet demokratikus ellenőrzése 
során.  

Az előadó különösen azt szeretné biztosítani, hogy a Parlamentnek az EUMSz. 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról szóló 290. cikke szerinti új hatásköreit tiszteletben 
tartsák. Az előadó azonosítja azokat a GSP-rendelet alapján hozott intézkedéseket, amelyeket 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusnak kell tekinteni: a 10. cikk (2) bekezdése, a 11. cikk (7) 
és (8) bekezdése, a 16. cikk (3) bekezdése, a 19. cikk (3), (4) és (5) bekezdése és a 25. cikk, 
amely vétójogot és ezáltal sokkal erőteljesebb ellenőrzési hatásköröket ad a Parlamentnek, 
mint amelyek azt a jelenleg alkalmazott eljárás keretében megilletik. 

Az előadó megítélése szerint a 290. cikk beépítése feltétele annak, hogy a Parlament 
megállapodjon a módosított rendeletről.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok végrehajtására, ellenőrzésére és esetleges 
visszavonására vonatkozó szabályok megállapítása céljából a 27a., 27b., 27c., 27d. és 27e. 
cikkek kerültek beillesztésre.

Új rendelet

Az előadó a 732/2008/EK rendeletnek csak azokat az elemeit javasolja módosítani, amelyek a 
Parlament által a Lisszaboni Szerződéssel szerzett új hatáskörök tiszteletben tartásához 
szükségesek. A jelen időpontban nem javasol semmilyen egyéb változtatást, jóllehet az 
előadónak meggyőződése, hogy szükség van a GSP és a GSP+ rendszerek általános 
átdolgozására.

Az előadó egyetért azzal, hogy a rendelet általános felülvizsgálatával az új rendeletre irányuló 
javaslatban kell foglalkozni, amelynek a Parlament kéri a késedelem nélküli előterjesztését.

Az előadó mindazonáltal hangsúlyozni kívánja, hogy a rendeletre irányuló új javaslat alapvető 
célkitűzéseinek a következőknek kell lenniük: (1) hatékonyabb és a kedvezményezett 
országok és gazdasági szereplők érdekeire jobban reagáló rendszer létrehozása; (2)olyan 
szabályok kialakítása, amelyek jobban szabályozott reformfolyamatról gondoskodnak, 
amelyben a kedvezményezett országok részvétele garantált; (3) annak biztosítása, hogy a 
rendelet kellő súlyt adjon a Parlament által elvégzendő demokratikus ellenőrzés feladatának.

Mint az Európai Parlament 2008-ban, Helmut Markov jelentésében hangsúlyozta, az EU 
megkülönböztető jegyének a nagyobb átláthatóságnak és a jogbiztonságnak kell lennie.  Az új 
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javaslatnak arra kell törekednie, hogy világosabb és átláthatóbb rendszerré tegye a GSP-t.

Származási szabályok

A származási szabályok és az azokhoz kapcsolódó adminisztratív eljárások képezik az egyik 
fő okát a GSP által biztosított kereskedelmi preferenciák nem elégséges hasznosításának, 
különösen a legkevésbé fejlett országok részéről. A származási szabályok 
megakadályozhatják a papíron létező preferencia kedvező hatását, és fennáll annak a 
veszélye, hogy elérhetetlen célok kitűzésével kereskedelmi akadályt képeznek, így a 
preferenciát nem, illetve nem elégséges mértékben hasznosítják.

Új, átdolgozott származási szabályoknak kell hatályba lépniük, legalább az új GSP-
rendszerrel párhuzamosan. 

A reformnak lehetővé kell tennie a regionális kumulációt, és abban szerepelnie kell a régiók 
közötti horizontális kumulációnak, illetve a globális kumulációnak a GSP különleges 
előírásait élvező országok vonatkozásában. Ugyanezen irányvonalak mentén megfontolás 
tárgyává kell tenni kedvezőbb szabályok bevezetését a termék származásának elismerésére 
vonatkozó követelmények tekintetében. Javasoljuk, hogy az Európai Unió adjon hangot azon 
kívánságának, hogy prioritást biztosítana a GSP-nek a WTO keretében a származási 
szabályok harmonizálása tekintetében folyó munkával összefüggésben.

Érintett országok

A rendszer hatálya alá tartozó országok köre bírálat tárgyát képezte a kedvezményezett 
országok és nem kormányzati szervezetek, valamint a kutatók részéről egyaránt. Gyakorta 
fordul elő olyan helyzet, hogy a diverzifikált gazdasággal rendelkező szegény országok 
azonnal kizárásra kerülnek a legelőnyösebb rendszerekből. 

A behozatali értékhatárt más kritériumokkal is fel lehetne váltani, amelyek egyértelműbbek, 
és elsősorban jobban kapcsolódnak a fejlettség szintjéhez (a Gini-együttható jó példa egy 
ilyen kritériumra). Azok az országok, amelyek a legtöbb hasznot húzhatnák a tarifális 
preferenciákból, gyakran azok, amelyek nem felelnek meg a GSP+-hoz szükséges 
rászorultsági vizsgálaton.

Ezen túlmenően a preferenciák elapadásának megelőzése érdekében a következő rendelethez 
értékelni kell a jelenleg „érzékenyként” besorolt termékek „nem érzékeny” kategóriába való 
átsorolásának lehetőségeit is. 

Technikai segítségnyújtás

Az előadó úgy véli, hogy szükség van a jelenlegi rendszer hatásának fokozására és a GSP 
hasznosulásának javítására, olyan technikai segítségnyújtáson keresztül, amelyet a 
legrászorultabb országok számára kifejezetten abból a célból alakítottak ki, hogy kiépíthessék 
a nemzetközi kereskedelem és a GSP legmesszemenőbb kihasználását lehetővé tevő 
intézményi és szabályozói kapacitást.

Segítséget kell nyújtani például ikerintézményi együttműködési programok formájában is, 
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hogy segítsék a GSP+ kedvezményezetteket az ezen ösztönző előírás által megkövetelt 
nemzetközi egyezmények és kötelezettségvállalásaik hatékony végrehajtásában.

A Bizottságnak aktívan ellenőriznie kell, hogy az ilyen kötelezettségeket betartják-e. 
Automatikusan vizsgálatot kell indítania minden esetben, amikor az ILO-normák 
alkalmazásával foglalkozó bizottsága „külön bekezdést” szentel egy kedvezményezett 
országnak, amely nem felel meg az alapvető munkaügyi normáknak. A vizsgálatoknak mindig 
magukban kell foglalniuk az Európai Parlamenttel és az érintett ország civil társadalmának 
képviselőivel – így a szociális partnerekkel – folytatott együttműködést.


