
PR\839219HU.doc PE452.788v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

2010/0289(COD)

16.11.2010

***I
JELENTÉSTERVEZET
a Pakisztán számára vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák 
bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: William (The Earl of) Dartmouth



PE452.788v01-00 2/10 PR\839219HU.doc

HU

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 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 már 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: [...].



PR\839219HU.doc 3/10 PE452.788v01-00

HU

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE............5



PE452.788v01-00 4/10 PR\839219HU.doc

HU



PR\839219HU.doc 5/10 PE452.788v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Pakisztán számára vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák bevezetéséről 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2010)0552 – C7-0000/2010 – 2010/0289(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2010)0552),

– tekintettel az EUMSz. 294. cikkének (2) és 207. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján 
a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0322/2010),

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

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (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. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamok parlamentjeinek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az Európába irányuló legfontosabb 
pakisztáni import főként textilipari 
termékekből áll, amelyek egyes 
tagállamokban érzékeny ipari terméknek 
számítanak, és az ágazatban dolgozók már 
most is munkahelyeket veszítenek el. 

Or. en
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A pakisztáni gazdaságnak az áradások 
súlyos következményei után történő 
helyreállítására gyakorolt azonnali és 
fenntartható hatás biztosítása végett 
ajánlott a kereskedelmi preferenciák 
időtartamát 2013. december 31-ig 
korlátozni.

(13) A pakisztáni gazdaságnak az áradások 
súlyos következményei után történő 
helyreállítására gyakorolt azonnali és 
fenntartható hatás biztosítása végett 
ajánlott a kereskedelmi preferenciák
maximális időtartamát 2013. december 31-
ig korlátozni.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az e rendelet végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozattal 
összhangban kell elfogadni.

(14) Az EUMSz. 291. cikke szerint rendes 
jogalkotási eljárás keretében elfogadott 
rendeletekben előre meg kell határozni a 
Bizottság végrehajtási hatáskörének 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályait és 
általános elveit. Az 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
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Védzáradék

(1) Amennyiben egy Pakisztánból 
származó, e rendelet hatálya alá tartozó 
terméket olyan feltételek mellett 
importálnak, amelyek súlyos nehézségeket 
okoznak egy hasonló vagy azzal 
közvetlenül versenyző termékeket előállító 
közösségi termelőnek vagy ilyen 
nehézségek bekövetkezésével fenyegetnek, 
úgy a 8. cikk (2) bekezdésével 
összhangban a Bizottság erre a termékre 
bármikor újra kivetheti a Közös 
Vámtarifában rögzített rendes 
vámtételeket.
(2) Bármely tagállam vagy a Bizottság 
kezdeményezésére, a Bizottság ésszerű 
határidőn belül hivatalos határozatot hoz 
vizsgálat kezdeményezéséről. Amennyiben 
a Bizottság vizsgálat kezdeményezése 
mellett dönt, értesítést tesz közzé az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában, 
amelyben bejelenti a vizsgálatot. Az 
értesítés tartalmazza a kapott információk 
összefoglalását, illetve kijelenti, hogy 
minden vonatkozó információt meg kell 
küldeni a Bizottságnak. Az értesítésben 
meghatároz egy időtartamot – amely nem 
haladhatja meg az értesítés közzétételétől 
számított négy hónapot – amelyen belül az 
érdekelt felek írásban ismertethetik 
véleményüket.
(3) A Bizottság felkutat minden olyan 
információt, amelyet szükségesnek vél, és 
a kapott információkat ellenőrizheti 
Pakisztánnal és bármely más vonatkozó 
forrással. A Bizottságot munkájában azon 
tagállam tisztviselői is segíthetik, 
amelynek területén igazolást keresnek, az 
érintett tagállam ilyen irányú kérése 
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esetén.
(4) Annak vizsgálata során, hogy 
fennállnak-e súlyos nehézségek, a 
Bizottság – amennyiben az információ 
rendelkezésre áll – többek között az uniós 
termelőkre vonatkozó alábbi tényezőket 
veszi figyelembe:
– piaci részesedés,
– termelés,
– készletek,
– termelési kapacitás,
– kapacitáskihasználás,
– foglalkoztatás,
– behozatal,
– árak.
(5) A vizsgálatot a (2) bekezdésben 
említett értesítés közzétételétől számított 
négy hónapon belül be kell fejezni. A 
Bizottság kivételes körülmények 
fennállása esetén a 8. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban meghosszabbíthatja ezt az 
időszakot.
(6) A Bizottság a 8. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban egy 
hónapon belül határozatot hoz. Ez a 
határozat a kihirdetésétől számított egy 
hónapon belül lép hatályba.
(7) Amikor azonnali cselekvést igénylő 
kivételes körülmények lehetetlenné teszik 
a vizsgálatot, a Bizottság – a bizottság 
tájékoztatását követően – minden olyan 
megelőző intézkedést megtehet, amely 
feltétlenül szükséges.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A hatálybalépést követő legkésőbb 18 
hónapon belül a Bizottság teljes körű 



PR\839219HU.doc 9/10 PE452.788v01-00

HU

hatásvizsgálatot folytat a rendelet 
hatásáról, és erről jelentést nyújt be az 
Európai Parlament és a Tanács számára. 
Az Európai Parlament és a Tanács e 
jelentés alapján eldöntheti, hogy a 
rendelet alkalmazását kiterjeszti-e 2013. 
december 31-ig.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet 2013. december 31-ig kell 
alkalmazni.

törölve

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
I MELLÉKLET

A Bizottság által javasolt szöveg

KN-kód Árumegnevezés
41079210 BARKAOLDALI HASÍTÉK SZARVASMARHAFÉLÉK 

(BELEÉRTVE A BIVALYT IS) SZŐRTELEN, CSERZÉS VAGY 
KÉRGESÍTÉS UTÁN TOVÁBB KIKÉSZÍTETT BŐRÉBŐL, AZ 
EGÉSZ NYERSBŐR KIVÉTELÉVEL 

41079910 SZARVASMARHAFÉLÉK (BELEÉRTVE A BIVALYT IS) 
SZŐRTELEN, CSERZÉS VAGY KÉRGESÍTÉS UTÁN TOVÁBB 
KIKÉSZÍTETT BŐRE; AZ EGÉSZ NYERSBŐR KIVÉTELÉVEL, 
A TELJES HASÍTATLAN BARKÁS BŐR ÉS A BARKAOLDALI 
HASÍTÉK KIVÉTELÉVEL

Módosítás
KN-kód Árumegnevezés
törölve törölve
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törölve törölve

Or. en


