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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a kereskedelem és a befektetések útjában álló akadályokról
(2011/2115(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a kereskedelem technikai akadályairól szóló megállapodásra (TBT-
megállapodás), amelyet 1994-ben, a WTO-tárgyalások uruguayi fordulójának keretében 
fogadtak el1,

– tekintettel a nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi 
Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok alapján a Közösséget 
megillető jogok gyakorlásának biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika 
területén követendő közösségi eljárások megállapításáról szóló, 1994. december 22-i 
3286/94/EK tanácsi rendeletre (a kereskedelem akadályairól szóló rendelet)2,

– tekintettel megelőző állásfoglalásaira, különösen az EU és Kína közötti kereskedelmi 
kapcsolatok kilátásairól szóló 2005. október 13-i3, az EU-USA transzatlanti gazdasági 
kapcsolatokról szóló 2006. június 1-jei4, az EU és India gazdasági és kereskedelmi 
kapcsolatairól szóló 2006. szeptember 28-i5, az interregionális társulási megállapodás 
megkötése céljából az EU és a Mercosur közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokról 
szóló 2006. október 12-i6, a Globális Európa – A versenyképesség külső szempontjai 
tárgyú, 2007. május 22-i7, az EU és Oroszország közötti gazdasági és kereskedelmi 
kapcsolatokról szóló 2007. június 19-i8, Az EU stratégiája az európai vállalatok piacra 
jutásának elősegítése érdekében tárgyú 2008. február 19-i9, a WTO reformjáról szóló 
2008. április 24-i10, a Kínával fenntartott kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokról szóló 
2009. február 5-i11, az EU–India szabadkereskedelmi megállapodásról szóló 2009. 
március 26-i12, az Unió Latin-Amerikával fenntartott kereskedelmi kapcsolatairól szóló 
2010. október 21-i13, az EU és a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi 
megállapodásról szóló 2011. február 17-i14, az európai befektetési politikáról szóló 2011. 
április 6-i állásfoglalásaira15, a tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú 
beruházási megállapodások tekintetében átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló 2011. május 10-i 

                                               
1 http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf
2 HL L 349., 1994.12.31., 71. o.
3 HL C 233. E, 2006.9.28, 103. o.
4 HL C 298. E, 2006.12.8., 235. o.
5 HL C 306. E, 2006.12.15., 400. o. 
6 HL C 308. E, 2006.12.16., 182. o.
7 HL C 102. E, 2008.4.24., 128. o.
8 HL C 146. E, 2008.6.12., 95. o.
9 HL C 184. E, 2009.8.6., 16. o.
10 HL C 259. E, 2009.10.29., 77. o.
11 HL C 67. E, 2010.3.18., 132. o.
12 HL C 117. E, 2010.5.6., 166. o.
13 HL C 12. E, 2011.1.15., 256. o.
14 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2011)0063.
15 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2011)0141.
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jogalkotási állásfoglalására1, az EU és India közötti szabadkereskedelmi megállapodással 
kapcsolatos tárgyalások jelenlegi helyzetéről szóló 2011. május 11-i2, az EU–Japán 
kereskedelmi kapcsolatokról szóló 2011. május 11-i3, az EU és Kanada közötti 
kereskedelmi kapcsolatokról szóló 2011. június 8-i4 és az „Új európai 
kereskedelempolitika az Európa 2020 stratégia keretében” című 2011. szeptember XX-i5
állásfoglalásaira,

– tekintettel az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, a „Globális Európa – Nemzetközi 
versenyképesség – Hozzájárulás az EU növekedési és munkahely-teremtési 
stratégiájához” című bizottsági közleményre (COM(2006)0567),

– tekintettel az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, „Kereskedelem, növekedés és globális 
ügyek – A kereskedelempolitika mint az Európa 2020 stratégia kulcseleme” című 
bizottsági közleményre (COM(2010)0612), 

– tekintettel „A kereskedelem és a befektetések útjában álló akadályokról szóló jelentés, 
2011 – Stratégiai gazdasági partnereink bevonása a piacra jutás javításába: A 
kereskedelem útjában álló akadályok felszámolásával összefüggő fellépés prioritásai” 
című, az Európai Tanácsnak szóló 2011. március 10-i bizottsági jelentésre 
(COM(2011)0114),

– tekintettel a Copenhagen Economics gazdasági tanácsadó központ „Az EU és Japán 
közötti kereskedelmi és beruházási akadályok értékelése” című, 2009. november 30-án 
közzétett jelentésére,

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére, valamint a Jogi Bizottság és 
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményeire (A6-0000/2011),

A. mivel a Kereskedelmi Világszervezeten (WTO) keresztül létrehozott, szabályokon alapuló 
többoldalú kereskedelmi rendszer jelenti a legmegfelelőbb keretet a nyílt és tisztességes 
kereskedelem szabályozására és előmozdítására;

B. mivel az EU részéről továbbra is elsőbbséget kell biztosítani a Dohai Fejlesztési 
Menetrend (DDA) kiegyensúlyozott és eredményes végrehajtásának, mely elősegítheti a 
fejlődő országok integrálódását a nemzetközi kereskedelmi rendszerbe, valamint 
hozzájárulhat ahhoz, hogy valamennyi tagja betartsa a többoldalú kereskedelem 
szabályait;

C. mivel a WTO 2000–2009-es időszakra vonatkozó nemzetközi kereskedelmi statisztikái 
arról tanúskodnak, hogy lényegesen növekedett a kereskedelmi forgalom azon régiók 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2011)0206.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2011)0224.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2011)0225.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2011)0257.
5 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2011)XXXX.
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között, amelyek – a kereskedelem előtt álló akadályok felszámolásával vagy jelentős 
mérséklésével – megnyitották piacaikat1;

D. mivel a kereskedelem és a befektetések útjában álló akadályokról szóló 2011-es bizottsági 
jelentés példákat sorol fel arra, hogy a világ különböző országainak piacaihoz való uniós 
hozzáférést nem annyira – a globalizáció előrehaladásával nagymértékben felszámolódó –
kereskedelmi vámok, hanem inkább a számos nem vámjellegű akadály szorítja korlátok 
közé;

E. mivel az uniós termelők hosszú ideig nehézségekbe ütköztek földrajzi árujelzőik 
bejegyeztetése és védelme során az USA-ban; mivel az USA számos európai bor 
elnevezését „félgenerikusnak” tekinti (így például a „champagne” elnevezést), nem 
törődve azzal, hogy ezzel kárt okozhat az európai földrajzi árujelzők hírneve és piaci 
részesedése szempontjából;

F. mivel az európai gyártók által a japán autópiacon tapasztalt nehézségek részben annak 
tudhatók be, hogy Japán csak lassan veszi át a vonatkozó nemzetközi szabványokat, és 
mivel az 1958-as megállapodás keretében az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági 
Bizottsága (ENSZ–EGB) által kiadott 126 rendeletből Japán csak 40-et vett át, és az 
átvétel Japán által követett lassú menetének következtében csökken az 1958-as ENSZ–
EGB megállapodás rendelkezéseinek kölcsönös elismeréséből származó haszon mértéke; 
mivel a könnyű gépjárművek kibocsátásának és tüzelőanyag-hatékonyságának mérésére 
szolgáló japán vizsgálati ciklus következtében a hasonló európai járművek kevésbé 
felelnek meg a környezetvédelmi hatékonyságra összpontosító japán adózási 
ösztönzőknek; 

G. mivel az oroszországi rézre vonatkozó kiviteli vámok 2010 decemberétől 0%-ról 10%-ra, 
a nikkel esetében pedig 5%-ról 10%-ra emelkedtek, vagyis az európai iparágak –
különösen az acélipar – számára létfontosságú nyersanyagok esetében exportkorlátozások 
érvényesülnek2;

H. mivel több mint egy esztendeig szinte a lehetetlenséggel volt határos Kínában európai –
különösen új összetevőket tartalmazó – kozmetikai termékeket bejegyeztetni, mert 
Kínában nem állt rendelkezésre az utóbbiak pontos jogi meghatározása, sőt az eljárásra 
vonatkozóan sem voltak egyértelmű szabályok3;

I. mivel 2010 után aggodalmak merültek fel az Indiai Távközlési Szabályozó Hatóságnak 
(TRAI) a „távközlési berendezések gyártására vonatkozó politikát” érintő ajánlásai 
tekintetében, melyek a piaci hozzáféréssel kapcsolatban előnyöket biztosítanának a hazai 
gyártású termékeknek/távközlési berendezéseknek, főként támogatások, valamint egyedi 

                                               
1 Lásd még: http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm.
2 Lásd az orosz kormány külkereskedelmi védelmi intézkedésekkel foglalkozó bizottsága által elfogadott 
határozatot (2010. november 12-i 892. és 893. számú kormányrendelet).
3 A kínai Állami Élelmiszer- és Gyógyszer-ellenőrzési Hivatal (SFDA) 2009. decemberi 856. számú 
rendeletének 2010. áprilisi hatálybalépése óta Kínában kötelező a kozmetikai termékek bejegyeztetése. Az 
európai vállalatok számára ebből adódó nehézségek napirendre kerültek a SANCO Főigazgatóság és az SFDA 
között a kozmetikumokról folytatott párbeszéd keretében.
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adózási, illetve a kormányzati beszerzésekre vonatkozó intézkedések formájában1;

J. mivel az európai vállalatok arról számoltak be, hogy a brazil piacra történő belépésük 
során hiányosságokat tapasztaltak a szellemi tulajdonra vonatkozó jogok védelme és 
érvényesítése terén, valamint számos termék esetében erős késlekedés tapasztalható a 
szabadalmi és védjegyjogokkal kapcsolatos kérelmek elbírálása tekintetében, a 
gyógyszerek esetében pedig megkülönböztető jellegű követelményeket támasztanak, 
továbbá az, hogy Brazília nem iparkodik ratifikálni a madridi jegyzőkönyvet és nem 
csatlakozik a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) internetre vonatkozó 
egyezményeihez, káros hatással van az országban a szellemi tulajdonra vonatkozó jogok 
hatékony védelme szempontjából, a szankciók pedig nem kellően elrettentők a szellemi 
tulajdonra vonatkozó jogsértések kiküszöböléséhez;

K. mivel az európai exportálók sokféle korlátba ütköznek más piacokon: például Vietnamban 
csak kevés ponton van lehetőség áru bevitelére, a bor és a szesztermékek beviteléhez 
pedig kiegészítő dokumentumokra van szükség2; Ukrajnában a vámérték megállapítása, a 
termékek önkényes átsorolása, a mezőgazdasági termékek, a bor és a szesztermékek, a 
ruházati cikkek és a gépek esetében megfizetendő héa összegének növelése okoz gondot;

L. mivel az EU-nak szükség esetén tevékenyen védenie kell iparágait a közösen 
megállapított szabályok, a WTO-szabványok és -elvek kereskedelmi partnerei általi 
megsértésével szemben, ehhez felhasználva minden rendelkezésre álló eszközt, beleértve 
a több- és kétoldalú vitarendezési mechanizmusokat és a WTO-nak megfelelő 
kereskedelempolitikai védintézkedéseket is;

1. véleménye szerint szabályozási szempontból a nem tarifajellegű korlátozások és más 
szabályozási akadályok megszüntetésének vagy csökkentésének kell – az Európa 2020 
stratégia részét képező – új uniós kereskedelempolitika középpontjában állnia;

2. felhívja a Bizottságot, hogy rendszeresen foglalkozzon a nem tarifajellegű korlátozások 
igen sokféle formájával, azok technikai összetettségével és politikailag érzékeny voltával, 
mindezt egy olyan holisztikus stratégia keretében, amelybe beletartozik az EU valamennyi 
– különösen a stratégiai jelentőségű – kereskedelmi partnerének szabályozóival folytatott 
párbeszéd is;

3. hangsúlyozza, hogy a nem tarifajellegű korlátozások ügyének első helyen kell szerepelnie 
a Bizottság feladattervében, különös tekintettel a technikai szabályok nemzetközi 
szabványok alapján történő harmonizálására;

4. felhívja a Bizottságot, hogy e kiterjedt és megoldatlan kérdéseket valamennyi több- és 
kétoldalú kereskedelmi – és különösen szabadkereskedelmi – megállapodásba foglalja 
bele, és gondoskodjon arról, hogy a nem tarifajellegű korlátozásokra legalább annyi 
figyelem irányuljon – különös tekintettel az iparosodott és a feltörekvő gazdaságokkal 
folytatott tárgyalásokra –, mint amennyi jelenleg a vámtarifák megszüntetésére irányul;

                                               
1 Az Indiai Távközlési Szabályozási Hatóság (TRAI) 2011. április 12-i ajánlásai a távközlési berendezések 
gyártására vonatkozó politikával kapcsolatban 
(http://www.trai.gov.in/WriteReadData/trai/upload/Recommendations/133/Recommondation%20_telecom.pdf).
2 Lásd a Vietnam által 2011. május 6-án kiadott 197. számú értesítést, mely a bor és a szesztermékek, a 
kozmetikumok és a mobiltelefonok bevitelét 2011. június 1-jei hatállyal két követelmény teljesüléséhez köti.
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5. véleménye szerint a jövőben azon kereskedelmi megállapodások értékelésekor, 
amelyeknek célja az európai exportőrök és beruházók – különösen kkv-k – harmadik 
piacokon történő megjelenésének biztosítása, az Európai Parlamentnek figyelemmel kell 
lennie arra, hogy miképpen kezelték a nem tarifajellegű korlátozások problémáját;

6. véleménye szerint bár jelenleg nem állapítható meg közvetlen időbeli kapcsolat egyfelől 
az európai vállalatok harmadik piacokra történő belépési kísérleteit hátráltató egyes nem 
tarifajellegű korlátozások, illetve más szabályozási akadályok, másfelől munkahelyek 
uniós tagállamokban tapasztalható megszűnése között, a Bizottságnak érdemes lenne 
megvizsgálnia – más illetékes nemzetközi szervezetekkel karöltve –, hogy van-e 
összefüggés az egyes nem tarifajellegű korlátozások és a munkahelyek tényleges 
megszűnése között;

7. rámutat, hogy a Bizottságnak kellő időben meg kellene vizsgálnia annak lehetőségét, hogy 
miként fejleszthető ki és vezethető be a nem vámjellegű akadályok korai észlelését 
lehetővé tevő mechanizmus, továbbá meg kellene erősítenie az e mechanizmus minőségi 
értékelésére szolgáló, meglévő vizsgálati eszközeit;

8. szorgalmazza, hogy a Bizottság nemzetközi szabványok alapján javítsa a szabályozási 
együttműködést és a szabályozási követelmények konvergenciáját, valamint lehetőség 
szerint folytasson a szabályozással kapcsolatos párbeszédet a létező vagy lehetséges 
jövőbeni kereskedelmi akadályok kezeléséről annak érdekében, hogy a vitákat és a velük 
kapcsolatos kereskedelmi költségeket korlátok közé lehessen szorítani;

9. sürgeti a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a közbeszerzésekkel kapcsolatos, a kormányzati 
beszerzésekről szóló egyezményben kidolgozott nemzetközi szabványok szerinti 
szabályok terjedését, továbbá használja fel és tágítsa ki a szabályozásról szóló jelenlegi 
párbeszédeket a szabályozási kerettel kapcsolatos együttműködés erősítése, valamint a 
meglévő közvetlen és közvetett diszkriminatív gyakorlatok felszámolása érdekében;

10. bátorítja az uniós vállalkozásokat és exportőröket, hogy a kereskedelmi akadályok 
bármilyen típusa miatt keletkezett anyagi károk bejelentéséhez használják a meglévő 
csatornákat, többek között a kereskedelmi akadályokról szóló rendeleten alapuló 
panasztételt vagy a piacrajutási adatbázis panasznyilvántartását;

11. megállapítja, hogy azokban az országokban, amelyek megnyitják piacaikat, eltörlik a 
vámtarifákat és a nem tarifajellegű korlátozásokat, a kereskedelem liberalizációjának 
előnyeit akkor lehet maradéktalanul kihasználni, ha a kereskedelemi partnerek 
kölcsönösen megállapodnak abban, hogy bizonyos érzékeny szektorok tekintetében egy 
átmeneti időszakban fokozatosan biztosítják a piaci hozzáférést és az e szektorokba 
történő beruházás lehetőségét, illetve kivételes esetekben e szektorokat teljes mértékben 
kizárják;

12. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

I. Bevezetés

Az elmúlt években egyre jobban megismertem a nemzetközi kereskedelmet nehezítő sokféle 
akadályt. Európai parlamenti képviselőként hivatali időmet a protekcionizmus valamennyi 
formája elleni harcnak szentelem. Úgy vélem, hogy a globális versenyben részt vevő európai 
vállalkozások számára a nyitott és tisztességes kereskedelem biztosíthatja leginkább az 
egyenlő feltételeket. Mindig is elkötelezetten támogattam a többoldalú kereskedelmi rendszert 
és a WTO keretében kidolgozott szabályokat, mivel ezek segítségével lehet a legjobban 
biztosítani, hogy valamennyi globális kereskedelmi partner egyenlő elbánásban részesüljön.

Mindezek alapján úgy döntöttem, hogy közelebbről megvizsgálom a nem tarifajellegű 
korlátozások kérdését, amelyeket az európai vállalatok és exportőrök, a kereskedelmi elemzők 
és végül, de nem utolsó sorban az Európai Bizottság a partnerországok piacaihoz való szabad 
hozzáférés egyre erősödő akadályainak tekint. Annak érdekében, hogy érthető legyen a 
probléma súlyossága, először meghatározom az említett akadályokat, majd elemzem a 
nehézséget, amelyet a probléma partnerországgal együtt történő kezelése okoz, végül 
részletesebben kitérek a jelentésben tett javaslatokra.

II. A nem tarifajellegű akadályok meghatározása1

A nem tarifajellegű korlátozások (vagy nem tarifajellegű intézkedések) azokat a 
kereskedelmet korlátozó intézkedéseket jelentik, amelyek nem vámok, és amelyek nehezítik a 
behozatalt. A nem tarifajellegű akadályokról első ízben a WTO többoldalú kereskedelmi 
tárgyalásainak 1973 szeptembere és 1979 áprilisa között lezajlott tokiói fordulóján volt szó.

A nem tarifajellegű korlátozások két fő típusra oszthatók: az első típusba az árakat 
közvetlenül befolyásoló intézkedések tartoznak, többek között az exporttámogatások és -
visszatérítések, a kiegyenlítő és a dömpingellenes intézkedések, az árfolyam-manipulációk, a 
behozatali vámértékkel kapcsolatos eljárások, a pótvámok, az elhúzódó vámeljárások, az 
egészségügyi szabályok, minimum importárak, indokolatlan szabványok és ellenőrzési 
eljárások előírása. A második csoportba az árakat közvetve befolyásoló intézkedések 
sorolhatók, többek között a behozatali engedélyek, az importkvóták és az „önkéntes” kiviteli 
korlátozások. Mindezt kiegészíthetik a forgalmazásra vonatkozó megkötések vagy olyan más, 
versenyen kívüli gyakorlatok és tiltások, amelyek szintén torzíthatják a kereskedelmet.

III. A kérdés összetettsége

A nem tarifajellegű korlátozások technikai jellegűek, összetettek és politikailag érzékenyek, 
mivel az ilyen intézkedések egy részét a kormányok vezetik be az úgynevezett közérdekre 
való hivatkozással. Például az egészséggel és a fogyasztók biztonságával kapcsolatos műszaki 
előírások, minimumszabványok és tanúsítványrendszerek önmagukban nem tekinthetők a 
                                               
1 További információ található a WTO online szószedetében a 
http://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/ntbs_e.htm oldalon vagy az OECD szószedetében a 
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1837 oldalon, illetve az online Business Dictionary honlapján: 
http://www.businessdictionary.com/definition/non-tariff-barrier-NTB.html
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kereskedelmet akadályozó tényezőknek, mivel végrehajtásukkal jogos politikai célok 
valósulhatnak meg. Ugyanakkor éppen potenciális legitimitásuk teszi lehetővé, hogy bizonyos 
körülmények között visszaéljenek ezekkel a politikai eszközökkel, megszüntetésük pedig 
nehéz. Túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy a nem tarifajellegű korlátozások a globális 
kereskedelem kényes területét jelentik. 

Ezért annak érdekében, hogy különválasszuk a jogos biztonsági intézkedéseket az álcázott 
protekcionizmustól, a kereskedelem és a befektetések terén kizárólagos hatáskörrel 
rendelkező Európai Uniónak véleményem szerint foglalkoznia kell a nem tarifajellegű 
akadályokkal egy olyan holisztikus stratégia részeként, amelynek keretében egyrészt az 
Európai Külügyi Szolgálattal szorosan együttműködve diplomáciai erőfeszítésekre kerül sor, 
másrészt az EU kereskedelmi partnereivel – különösen a stratégiai jelentőségű partnerekkel –
fokozott párbeszéd zajlik a szabályozás kérdéséről annak érdekében, hogy a nemzetközi 
tárgyalásokon, ahol a kereskedelem és a politika összefonódik, a nem tarifajellegű akadályok 
a középpontba kerüljenek.

IV. A probléma megelőzését és megoldását szolgáló ajánlások

A. Megelőző intézkedések

Célom, hogy a Bizottság kezdeményezően lépjen fel annak érdekében, hogy megszüntesse 
vagy legalább csökkentse a nem tarifajellegű korlátozások európai vállalkozások azon 
képességét korlátozó hatását, hogy hozzáférjenek a külföldi piacokhoz. Véleményem szerint 
ezt kell az Európa 2020 stratégia keretében kidolgozandó uniós kereskedelmi politika 
legfontosabb prioritásának tekinteni. A nem tarifajellegű akadályok kérdését a Bizottságnak 
az EU minden kereskedelmi partnerével szemben fel kell vetnie, de mindenekelőtt a stratégiai 
partnerekkel szemben, amelyekkel az EU kereskedelmének túlnyomó részét megvalósítja. 

Az EU-nak körültekintően felül kell vizsgálnia saját kereskedelmi intézkedéseit is annak 
érdekében, hogy minden illegitim akadályt elhárítson a nyitott és szabad kereskedelem elől, és 
a nem tarifajellegű korlátozások elleni küzdelem igazi élenjárójává váljon. A Bizottságnak 
továbbá a WTO-menetrend részeként kell a problémát kezelnie. Az egyes országok jogos 
érdekeinek védelmét lehetővé tevő nemzetközi szabályozó normákat támogató, a 
kereskedelem technikai akadályairól szóló jelenlegi WTO-megállapodás (TBT-
megállapodás)1 rendszeres értékelését fel kell használni olyan új lehetőségek kialakítására, 
amelyekkel feltárható az új nemzetközi normák és a helyes szabályozási gyakorlat lehetősége.
Ennek érdekében indokolt lenne mérlegelni a műszaki szabályok harmonizációjának vagy a 
kölcsönös elismerés elvének támogatását.

Azt tanácsolom a Bizottságnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak, hogy a WTO szintjén 
folytatott offenzívával párhuzamosan közösen tárgyaljanak az EU kereskedelmi partnereivel a 
nem tarifajellegű korlátozások elleni tevékeny harc érdekében. Tudatában vagyok a feladat 
nehézségének, de mindez nem szolgálhat mentségként, ha a kérdéssel nem foglalkoznak az 

                                               
1 A TBT-megállapodást 1994-ben, a WTO-tárgyalások urugayi fordulója során fogadták el. A korábban, 1979-
ben a tokiói forduló során kötött és 1980. január 1-jén hatályba lépett, „Standard Code” elnevezésű 
megállapodást frissítette. A TBT-megállapodás a WTO honlapján a 
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf címen található.
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akár kétoldalú, akár többoldalú tárgyalások során. Külön figyelmet kell fordítani az EU-t is 
érintő valamennyi jelenlegi és jövőbeni szabadkereskedelmi tárgyalásra. Nem kétlem, hogy az 
Európai Parlament maga is elkötelezett, hogy politikai napirendjének jelentős pontjaként 
tartsa számon ezt a kérdést, amikor a kereskedelmi megállapodásokat értékeli azok végleges 
jóváhagyása előtt. 

B. Korrekciós intézkedések

Az EU és harmadik országok közötti szabadkereskedelmi megállapodások esetében döntő 
fontosságú, hogy e megállapodások a piacra jutás és a kölcsönös előnyök tekintetében 
mindkét fél érdekeit szükség szerint kölcsönösen szolgálják. Emellett úgy vélem, mérlegelni 
kell, hogy minden egyes szabadkereskedelmi megállapodásba belefoglaljanak egy kétoldalú 
védelmi mechanizmust, amely megfelelő, a WTO elveivel összeegyeztethető korrekciós 
intézkedésekből áll az európai vállalkozások, illetve a kereskedelmi partner jogos érdekei 
sérülésének vagy sérülése veszélyének elhárítása érdekében, miközben fokozatosan 
előmozdítjuk a szabad kereskedelem elvét. 

A kétoldalú és a többoldalú tárgyalások megfelelő alkalmat biztosítanak a Bizottság számára, 
hogy a magas szintű párbeszédek részeként erősítse a szabályozási együttműködést az EU fő 
kereskedelmi partnereivel, amely együttműködést arra kellene felhasználni, hogy valamennyi 
ágazatban, többek között a közbeszerzések terén támogassák a nemzetközi szabványok 
egyenértékűségét és konvergenciáját. A végső cél a viták és az európai vállalkozásokat a viták 
következtében sújtó költségek csökkentése a kialakuló szabályozási környezet minőségének 
sérelme nélkül. 

A nem tarifajellegű korlátozásokkal kapcsolatos általános ismeretek növelése és a 
vállalkozások és a hatóságok által velük szemben folytatott küzdelem ösztönzése érdekében a 
Bizottságnak tájékozódnia kell a WTO-nál, az OECD-nél és bármilyen más, a kérdésben 
érintett nemzetközi kereskedelmi szervezetnél végzett vagy jelenleg zajló olyan vizsgálatról, 
melynek tárgya a nem tarifajellegű akadályok létezése és az ezekből következő potenciális 
piacvesztések közötti lehetséges összefüggések, valamint mindennek a munkahelyek 
potenciális vagy tényleges megszűnését eredményező hatása. Ebben a tekintetben fontos 
lenne, hogy a Bizottság megvizsgálja, miként lehetne kidolgozni és bevezetni a nem 
tarifajellegű korlátozások korai észlelését lehetővé tevő mechanizmust a probléma minőségi 
hatásvizsgálatára szolgáló meglévő analitikus eszközök erősítése érdekében. Idővel mindez 
elvezethet egy olyan eredménytábla bevezetéséhez, amely a nem tarifajellegű korlátozások 
által okozott károk mérésére szolgáló mutatókat alkalmaz, amelyek például a kereskedelmi 
akadályokról szóló rendelet1 10. cikkében meghatározott, e rendeleten alapuló panasztételt 
támogató tényezőkre épülnek.

A Bizottságnak, nevezetesen a Kereskedelmi Főigazgatóságnak az európai vállalkozások és 
exportőrök számára tájékoztató kampányt kell szerveznie és rendszeresen képzéseket kell 
tartania, hogy szükség esetén segíthesse őket a kereskedelmi akadályokról szóló rendeleten 
alapuló panasz benyújtásában. Ez utóbbi továbbra is érvényes eszközként szolgál arra, hogy 

                                               
1 A Tanács 1994. december 22-i 3286/94/EK rendelete.
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bejelentsék az elsődleges bizonyítékokat azokra a másik országban bevezetett kereskedelmi 
akadályokra vagy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra – például nem tarifajellegű 
korlátozásokra vonatkozóan –, amelyek valamely európai vállalkozásnak kárt okoznak az EU-
n belül vagy az adott külföldi országban1

V. Következtetés

Összefoglalásképpen elmondható, hogy a kereskedelem liberalizációjának előnyeit azokban 
az országokban lehet a leginkább érezni, amelyek megszüntették a vámokat és a nem 
tarifajellegű korlátozásokat, hogy élhessenek a nyitott piac biztosította összes lehetőséggel, 
miközben kereskedelmi partnereikkel bizonyos átmeneti kivételek tekintetében kölcsönösen 
megállapodva elhárítják a széles körű liberalizációból következő esetleges kedvezőtlen külső 
hatásokat. E kivételek megfelelő fokozatos bevezetést jelentenek, amellyel védhetők az egyes 
partnerek gazdaságának bizonyos érzékeny szektorai, és lehetővé válik a fokozatos 
alkalmazkodás és a globális versenyre való felkészülés a tényleges teljes nyitás előtt. Az EU 
kereskedelmi tárgyalóinak minden kereskedelmi tárgyaláson és különösen a 
szabadkereskedelmi megállapodásokról szóló tárgyalásokon arra a nehezen elérhető célra kell 
törekedniük, hogy megtalálják a megfelelő egyensúlyt a kereskedelem nyitottsága és a piac 
átmeneti lezárása között. 

                                               
1 A kereskedelem akadályairól szóló rendeleten alapuló panasszal kapcsolatos szükséges információ a Bizottság 
(DG Trade) honlapján található az alábbi címen: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-
barriers/complaints/


