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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 alkalmazásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0241),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0116/2011),

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

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  jelentésére (A7-0000/2011),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.
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Módosítás 1

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 
meghatározásra. Hatálybalépésétől
számított öt év elteltével azonban felül kell 
vizsgálni.

(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
rendszer 10 éven keresztül alkalmazandó, 
kivéve a legkevésbé fejlett országokra
vonatkozó különleges előírást, amelyet 
lejárati idő meghatározása nélkül kell 
alkalmazni. A rendszert a 
hatálybalépésétől számított öt év elteltével 
felül kell vizsgálni.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság határozatlan idejű rendeletet javasol, a hatály időtartamának 
korlátozása nélkül. Tekintettel a javasolt nagyobb változtatásokra, valamint mivel az Európai 
Parlamentnek most először nyílik lehetősége arra, hogy a rendelethez a rendes jogalkotási 
eljárás keretében hozzájáruljon, célszerűbb lenne egy tíz évre szóló korlátozott időtartamot 
javasolni. Ez még mindig elegendően hosszú idő lenne a kiszámíthatóság és a stabilitás 
biztosításához, ezenkívül egybe is esne az általános tarifális preferenciák rendszerének 
alkalmazására vonatkozó iránymutatások tekintetében meghatározott időkerettel. A 
„fegyveren kívül bármit” (Everything but Arms) rendszer ugyanakkor – ahogyan eddig is –
határozatlan időre kell, hogy szóljon.
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Módosítás 2

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 4
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

Indokolás

Fontos, hogy a rendszert vonzóbbá tegyük, mivel a jelenlegi csökkentés sok esetben olyan 
csekély, hogy a preferenciák igénylésével kapcsolatos többletadminisztráció többe kerül 
annál. Tekintettel arra, hogy számos, gazdaságilag versenyképesebb ország kikerül a 
rendszerből, lehetőség van a rendszerben maradó, alacsony és közepes jövedelmű 
kedvezményezettek preferenciáinak kismértékű emelésére.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg módosítás

(aa) országok: olyan országok és 
területek, amelyek vámhatósággal 
rendelkeznek;

Or. en

Indokolás

A félreértések elkerülése végett fontos tisztázni, hogy a rendelet alkalmazásában mit takar az 
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„ország” fogalma.

Módosítás 4

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 nem vonatkozik a 
legkevésbé fejlett országokra.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a legkevésbé fejlett országok mindaddig élvezik a „fegyveren 
kívül bármit” státusszal járó előnyöket, amíg az ENSZ a legkevésbé fejlett országok 
csoportjába sorolja őket.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg módosítás

2a. Az (1) bekezdés a) pontja csak a 
rendelet hatálybalépését követően két 
évvel alkalmazandó, mégpedig azokra az 
országokra, amelyek a hatálybalépés 
időpontjáig lezárták az Európai Unióval a 
kétoldalú preferenciális piacra jutási 
megállapodásra vonatkozó tárgyalásokat, 
amelyet azonban még nem alkalmaznak, 
mivel a ratifikációs folyamat még nem 
zárult le.

Or. en

Indokolás

Amennyiben valamely ország preferenciális piacra jutási megállapodást kötött az Európai 
Unióval, viszont a rendelet hatálybalépésekor a ratifikációs folyamat lezárása hiányában még 
nincs abban a helyzetben, hogy azt alkalmazni tudja, nem zárható ki eleve az általános 
preferenciarendszerből. Ennek az a célja, hogy elkerülhető legyen, hogy egy átmeneti 
időszakra újra be kelljen vezetni a legnagyobb kedvezményes vámtételt, ami kereskedelmi 
zavarokat okozhat az olyan országok számára, amelyek elkötelezték magukat amellett, hogy 
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megerősítsék az Európai Unióval fennálló kereskedelmi kapcsolataikat.

Módosítás 6

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 két év
elteltétől kell alkalmazni;

Or. en

Indokolás

Úgy logikus, hogy valamennyi átmeneti rendelkezés ugyanarra az időtartamra szól.

Módosítás 7

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 4 százalékponttal
csökken. A XIa. és a XIb. áruosztályba 
tartozó termékek esetében e csökkentés 20 
%-os.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a rendszert vonzóbbá tegyük, mivel a jelenlegi csökkentés sok esetben olyan 
csekély, hogy a preferenciák igénylésével kapcsolatos többletadminisztráció többe kerül 
annál. Tekintettel arra, hogy számos, gazdaságilag versenyképesebb ország kikerül a 
rendszerből, lehetőség van a rendszerben maradó, alacsony és közepes jövedelmű 
kedvezményezettek preferenciáinak kismértékű emelésére.
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Módosítás 8

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 4
százalékpontos vámtételcsökkentést 
eredményeznek, úgy ezeket a preferenciális 
vámtételeket kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a rendszert vonzóbbá tegyük, mivel a jelenlegi csökkentés sok esetben olyan 
csekély, hogy a preferenciák igénylésével kapcsolatos többletadminisztráció többe kerül 
annál. Tekintettel arra, hogy számos, gazdaságilag versenyképesebb ország kikerül a 
rendszerből, lehetőség van a rendszerben maradó kedvezményezettek preferenciáinak 
kismértékű emelésére.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg módosítás

4a. A tájékozódás megkönnyítése és az 
átláthatóság növelése érdekében a 
Bizottságnak azt is biztosítania kell, hogy 
a GSP-áruosztályokra vonatkozó 
statisztikai adatokat egy nyilvános 
adatbázisban rendszeresen rendelkezésre 
bocsássa. 

Or. en
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Indokolás

Annak érdekében, hogy valamennyi érintett szereplő számára növekedjen az átláthatóság, 
rendszeres időközönként – a lista esedékes felülvizsgálatai között is – közzé kell tenni azokat a 
statisztikai adatokat, amelyek alapján a felülvizsgálatot végzik. 

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg módosítás

1. A fenntartható fejlődésre és a 
felelősségteljes kormányzásra vonatkozó 
különleges ösztönző előírás hatálya alá 
tartozó tarifális preferenciák 
alkalmazásának időpontjától kezdődően a 
Bizottság ellenőrzi a VIII. mellékletben 
felsorolt egyezmények megerősítésének 
állapotát, és figyelemmel kíséri azok 
tényleges alkalmazását a megfelelő 
ellenőrző testületektől származó 
megállapítások és ajánlások 
tanulmányozása segítségével.

1. A fenntartható fejlődésre és a 
felelősségteljes kormányzásra vonatkozó 
különleges ösztönző előírás hatálya alá 
tartozó tarifális preferenciák 
alkalmazásának időpontjától kezdődően a 
Bizottság ellenőrzi a VIII. mellékletben 
felsorolt egyezmények megerősítésének 
állapotát, és figyelemmel kíséri azok 
tényleges alkalmazását, valamint az 
ellenőrző testületekkel folytatott 
együttműködést, a megfelelő ellenőrző 
testületektől származó megállapítások és 
ajánlások tanulmányozása segítségével.

Or. en

Indokolás

A 9. cikk (1) bekezdésében felsorolt előírások és kötelezettségvállalások között szerepel a 
rendszeres ellenőrzés elfogadása és a felügyeleti eljárásokban való részvétel és 
együttműködés. Ezért fontos, hogy ez a szempont is része legyen az Európai Bizottság által 
végzett rendszeres értékelésnek. 

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg módosítás

1a. A Bizottság – kellő figyelemmel a 37a. 
cikk értelmében vett bizalmas információk 
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védelmére – jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek, rögzítve az összes idevágó 
ténybeli és jogi kérdés kapcsán született 
megállapításait és megindokolt 
következtetéseit. A Bizottság az Európai 
Parlamenthez történő benyújtást követően 
legkésőbb hat hónappal közzéteszi a 
jelentést. 

Or. en

Indokolás

A GSP-rendelet védintézkedéseit össze kell hangolni az Európai Unió által elfogadott egyéb 
védintézkedésekkel, továbbá az Európai Parlamentet teljes körűen tájékoztatni kell a rendelet 
végrehajtásának e fontos vonatkozásairól. Ugyanakkor a bizalmas jelleg tekintetében az 
úgynevezett I. gyűjtőjavaslat (COM(2011)0082) horizontális módosításaiban körvonalazott 
módon különleges rendelkezésekre van szükség.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
27. cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg módosítás

Ha a végleges tényállás azt mutatja, hogy a 
22. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
feltételek nem teljesülnek, a Bizottság 
határozatot fogad el a vizsgálat 
befejezéséről és a 38. cikk 
(3) bekezdésében említett vizsgálati 
eljárásnak megfelelő további eljárásról. 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 végleges tényállás azt mutatja, hogy a 
22. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
feltételek nem teljesülnek, a Bizottság 
határozatot fogad el a vizsgálat 
befejezéséről és a 38. cikk 
(3) bekezdésében említett vizsgálati 
eljárásnak megfelelő további eljárásról. 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. Az 
ilyen átmeneti intézkedések következtében 
beszedett vámtételeket vissza kell téríteni.

Or. en
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Indokolás

A GSP-rendelet védintézkedéseit össze kell hangolni az Európai Unió által elfogadott egyéb 
védintézkedésekkel. Amennyiben a közös vámtarifában rögzített rendes vámtételek ismételt 
alkalmazásának feltételei nem teljesülnek, azokat vissza kell téríteni a kedvezményezettnek. 

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk - 1 bekezdés - bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg módosítás

1. Az e fejezet I. szakaszában foglalt 
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:

1. Az e fejezet I. szakaszában foglalt 
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. en

Indokolás

A textilekre vonatkozó külön védzáradékot a textilekre és a ruházati termékekre is alkalmazni 
kell. Nincs elégséges gazdasági vagy technikai indoka annak, hogy a két ágazat kezelése 
között különbséget tegyünk. Ezenkívül az eredeti szövegben szereplő egyik hivatkozást ki kell 
igazítani.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg módosítás

b) a 11b. áruosztályba tartozó termékek b) a 11a. és 11b. áruosztályba tartozó 
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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.

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

Or. en

Indokolás

A textilekre vonatkozó külön védzáradékot a textilekre és a ruházati termékekre is alkalmazni 
kell. Nincs elégséges gazdasági vagy technikai indoka annak, hogy a két ágazat kezelése 
között különbséget tegyünk. A Bizottság által javasolt eredeti szöveg ezenkívül tartalmaz egy 
hibát is: nem a megfelelő mellékletre utal.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg módosítás

1. Az e fejezet I. szakaszában foglalt 
rendelkezések sérelme nélkül a közös 
vámtarifáról szóló 2658/87/EGK 
rendeletben meghatározott 1–24. 
árucsoportjából való, a kedvezményezett 
országokból származó termékek 
tekintetében különleges felügyeleti 
mechanizmus alkalmazható az európai 
uniós piac zavarainak megelőzése 
érdekében. A Bizottság saját 
kezdeményezésére vagy valamely tagállam 
kérésére – az érintett mezőgazdasági vagy 
halászati közös piacszervezésért felelős 
bizottsággal folytatott konzultációt 
követően a 38. cikk (3) bekezdésében
hivatkozott vizsgálati eljárással 
összhangban – határoz a különleges 
felügyeleti mechanizmus alkalmazásáról, 
illetve dönt azon termékekről, amelyekre 
vonatkozóan alkalmazandó e felügyeleti 
mechanizmus.

1. Az e fejezet I. szakaszában foglalt 
rendelkezések sérelme nélkül a közös 
vámtarifáról szóló 2658/87/EGK 
rendeletben meghatározott 1–24. 
árucsoportjából való, a kedvezményezett 
országokból származó termékek 
tekintetében különleges felügyeleti 
mechanizmus alkalmazható az európai 
uniós piac zavarainak megelőzése 
érdekében. A Bizottság saját 
kezdeményezésére vagy valamely tagállam 
kérésére – az érintett mezőgazdasági vagy 
halászati közös piacszervezésért felelős 
bizottsággal folytatott konzultációt 
követően a 38. cikk (2) bekezdésében
hivatkozott tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban – határoz a különleges 
felügyeleti mechanizmus alkalmazásáról, 
illetve dönt azon termékekről, amelyekre 
vonatkozóan alkalmazandó e felügyeleti 
mechanizmus.

Or. en
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Indokolás

A felügyeleti és ideiglenes intézkedések elfogadása esetében indokolt a tanácsadó bizottsági 
eljárás alkalmazása, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges védintézkedések 
elfogadásához viszonyított sorrendiségére. 

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg módosítás

2. A tagállamok minden negyedév végétől 
számított hat héten belül, a 471/2009/EK 
tanácsi rendelettel összhangban, elküldik 
az Eurostatnak a tarifális preferenciák 
alapján az adott negyedévben szabad 
forgalomba bocsátással kapcsolatos 
vámeljárás alá vont termékekre vonatkozó 
statisztikai adataikat. Ezek a KN-kódokra 
és adott esetben a TARIC-kódokra történő 
hivatkozással megadott adatok –
származási ország szerint – mutatják az e 
rendeletben foglalt meghatározásokkal 
összhangban előírt értékeket, 
mennyiségeket és bármely kiegészítő 
egységeket.

2. A tagállamok a 471/2009/EK tanácsi 
rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott időtartamon belül, a 
471/2009/EK tanácsi rendelettel 
összhangban, elküldik az Eurostatnak a 
tarifális preferenciák alapján az adott havi 
referenciaidőszak során szabad 
forgalomba bocsátással kapcsolatos 
vámeljárás alá vont termékekre vonatkozó 
statisztikai adataikat. Ezek a KN-kódokra 
és adott esetben a TARIC-kódokra történő 
hivatkozással megadott adatok –
származási ország szerint – mutatják az e 
rendeletben foglalt meghatározásokkal 
összhangban előírt értékeket, 
mennyiségeket és bármely kiegészítő 
egységeket. Az Eurostat az említett 
rendelet 10. cikkével összhangban 
közzéteszi ezeket a statisztikai adatokat.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy valamennyi érintett szereplő számára növekedjen az átláthatóság, 
illetve nem utolsósorban azért, hogy az exportőrök és az importőrök tisztában legyenek az 
egyes termékek esetleges átsorolásának kockázatával, biztosítani kell, hogy az egyéb 
kereskedelmi statisztikák tekintetében előírt rendelkezésekkel összhangban a statisztikai 
adatokat rendszeresen közzétegyék.
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Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg módosítás

3a. A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
egyidejűleg értesíti arról az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.

Or. en

Indokolás

Nyilvánvaló, hogy a Lisszaboni Szerződés elfogadását követően az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot egyidejűleg kell értesíteni, és ez a bekezdés rendszerint bekerül azokba a cikkekbe, 
amelyek felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásáról rendelkeznek. 

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
37 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg módosítás

37a. cikk
1. Az e rendelet alapján kapott 
információk csak a megjelölt célra 
használhatók fel.
2. Az e rendelet alapján kapott bizalmas 
jellegű vagy bizalmas alapon adott 
információk nem hozhatók 
nyilvánosságra az információk 
szolgáltatójának kifejezett engedélye 
nélkül.
3. Minden bizalmas kezelés iránti 
kérelemben meg kell jelölni azokat az 
okokat, amiért az információ bizalmasnak 
minősül. Amennyiben azonban a bizalmas 
kezelés iránti kérelem megalapozatlannak 
tűnik, és az információ szolgáltatója nem 
kívánja nyilvánosságra hozni azt, vagy 
engedélyezni annak általánosított vagy 
összegzett formájú közzétételét, akkor az 
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adott információ figyelmen kívül 
hagyható.
4. Az információ mindenképpen 
bizalmasnak minősül, ha annak 
közzététele az információ szolgáltatójára 
vagy forrására valószínűleg jelentős 
kedvezőtlen hatást gyakorolna.
5. Az (1)–(4) bekezdés nem zárja ki azt, 
hogy az uniós hatóságok általános 
információkra és különösen olyan okokra 
hivatkozzanak, amelyeken az e rendelet 
szerint hozott határozatok alapulnak. Az 
említett hatóságoknak azonban 
figyelembe kell venniük az érintett 
természetes és jogi személyek ahhoz 
fűződő jogos érdekeit, hogy üzleti titkaik 
ne kerüljenek nyilvánosságra. 

Or. en

Indokolás

A GSP-rendelet védintézkedéseit össze kell hangolni az Európai Unió által elfogadott egyéb 
védintézkedésekkel, továbbá az Európai Parlamentet teljes körűen tájékoztatni kell a rendelet 
végrehajtásának e fontos vonatkozásairól. Ugyanakkor a bizalmas jelleg tekintetében az 
úgynevezett I. gyűjtőjavaslat (COM(2011)0082) horizontális módosításaiban körvonalazott 
módon különleges rendelkezésekre van szükség.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 4 bekezdés – második albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg módosítás

Amikor a bizottság véleményét írásbeli 
eljárás keretében kell megkérni, az 
írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, 
amennyiben a vélemény benyújtásához 
rendelkezésre álló határidőn belül a 
bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági 
tagok többsége ezt kéri.

Or. en
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Indokolás

Meg kell határozni azt az eljárást is, ami akkor alkalmazandó, ha a 182/2011/EU rendelet 8. 
cikke alapján kért véleményt írásbeli eljárás keretében kérik be. 

Módosítás 20

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 éves jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek e rendelet 
alkalmazásáról és végrehajtásáról. A 
jelentésnek ki kell térnie az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett valamennyi 
preferenciális előírásra, ideértve a 
kereskedelmi akadályokkal kapcsolatos 
kötelezettségeket is, és összegzést kell 
adnia a kedvezményezett országokkal és 
terültekkel folytatott kereskedelemre 
vonatkozó statisztikákról és értékelésről.
2. Az általános preferenciális rendszerrel 
foglalkozó bizottság és az Európai 
Parlament a jelentés alapján megvizsgálja 
a rendszer hatásait. Az Európai 
Parlament meghívhatja a Bizottságot 
illetékes bizottságának ülésére, hogy 
ismertesse és magyarázza meg az e 
rendelet végrehajtásával kapcsolatosan 
felmerülő bármely kérdést.
3. A Bizottság az általános preferenciális 
rendszerrel foglalkozó bizottsághoz és az 
Európai Parlamenthez történő benyújtást 
követően legkésőbb hat hónappal
közzéteszi a jelentést.

Or. en

Indokolás

Fontos biztosítani a jelentési kötelezettségek egyértelmű meghatározását a rendeletben.
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg módosítás

2a. A rendszer az e rendelet 
hatálybalépésének napjától számított 
tízéves időszakra alkalmazandó. Ez az 
időtartam ugyanakkor nem alkalmazandó 
a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó 
különleges előírásra vagy – amennyiben 
ezzel az előírással együtt kerülnek 
alkalmazásra – ennek a rendeletnek 
semmilyen más rendelkezésére.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság határozatlan idejű rendeletet javasol, a hatály időtartamának 
korlátozása nélkül. Tekintettel a javasolt nagyobb változtatásokra, valamint mivel az Európai 
Parlamentnek most először nyílik lehetősége arra, hogy a rendelethez a rendes jogalkotási 
eljárás keretében hozzájáruljon, célszerűbb lenne egy tíz évre szóló korlátozott időtartamot 
javasolni. Ez még mindig elegendően hosszú idő lenne a kiszámíthatóság és a stabilitás 
biztosításához, ezenkívül egybe is esne az általános tarifális preferenciák rendszerének 
alkalmazására vonatkozó iránymutatások tekintetében meghatározott időkerettel. A 
„fegyveren kívül bármit” (Everything but Arms) rendszer ugyanakkor – ahogyan eddig is –
határozatlan időre kell, hogy szóljon.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – új szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

HR-kód Árumegnevezés Érzékeny (É)/Nem 
érzékeny (NÉ)

280519
Alkálifémek/alkáliföldfémek, kivéve a nátriumot és a 
kalciumot NÉ
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280530
Ritkaföldfémek, szkandium és ittrium, ezeknek 
egymással való keverékei vagy ötvözetei is NÉ

281820 Alumínium-oxid (kivéve: műkorund) NÉ

310221 Ammónium-szulfát NÉ

310240
Ammónium-nitrát keverékek kalcium-karbonáttal 
vagy egyéb szervetlen nem műtrágya hatóanyaggal NÉ

310250 Nátrium-nitrát NÉ

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

780199
A 78.01 kód alatt másutt nem említett megmunkálatlan 
ólom, kivéve a finomított ólmot NÉ

810194
Megmunkálatlan volfrám, beleértve a zsugorított 
rudakat is NÉ

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

810419
Megmunkálatlan magnézium (kivéve a 8104.11-es 
vámtarifaszám alá tartozókat) NÉ

810720 Megmunkálatlan kadmium; porok NÉ

810820 Megmunkálatlan titán; porok NÉ

810830 Titán hulladéka és törmeléke NÉ

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra, hogy számos, gazdaságilag versenyképesebb ország kikerül a rendszerből, 
lehetőség nyílik a termékkör bővítésére a fejlesztési 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 a legkevésbé fejlett országok és az EU ipara ne sérüljön. 

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – új szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg
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A Parlament módosítása

HR-kód Árumegnevezés Érzékeny 
(É)/Nem 

érzékeny (NÉ)

3103 10 Szuperfoszfátok É

3105 A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó 
elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer; más 
trágyázószer; a 31. árucsoportba tartozó termékek 
tablettázva vagy hasonló formában vagy legfeljebb 10 kg 
bruttó tömegű csomagolásban

É

ex 32. árucsop
ort

Cserző- vagy színezőkivonatok; tanninok és származékaik; 
színezékek, pigmentek és más színezőanyagok; festékek és 
lakkok; gitt és más masztix (simító- és tömítőanyagok); 
tinták; kivéve az alábbi 3204 és 3206 vámtarifaszám alá 
tartozó termékeket, és kivéve a 3201 20 00, 3201 90 20, ex 
3201 90 90 vámtarifaalszám (eukaliptuszból származó 
cserzőkivonatok), az ex 3201 90 90 (gambir- és 
mirobalángyümölcsből származó cserzőkivonatok) és az ex 
3201 90 90 (más növényi eredetű cserzőkivonatok) 
vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

NÉ

3204 Szintetikus szerves színezőanyagok, vegyileg nem 
meghatározottak is; a 32. árucsoporthoz tartozó 
megjegyzések 3. pontjában meghatározott szintetikus 
szerves színezőanyagok; szintetikus szerves anyagok, 
vegyileg nem meghatározottak is, amelyeket fluoreszkáló 
színélénkítőként vagy luminoforként használnak;

É

3206 Más színezőanyag; a 32. árucsoporthoz tartozó 
megjegyzések 3. pontjában meghatározott készítmények; a 
3203, 3204 vagy a 3205 vtsz. alá tartozó termékek 
kivételével; luminoforként használt szervetlen termékek, 
vegyileg nem meghatározottak is

É

33. Fejezet Illóolajok és rezinoidok; illatszerek, szépség- vagy testápoló 
készítmények

NÉ

34. Fejezet Szappan, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, 
kenőanyagok, műviaszok, elkészített viaszok, fényesítő- vagy 
polírozóanyagok, gyertya és hasonló termékek, 
mintázópaszta, „fogászati viasz” és gipszalapú fogászati 
készítmények

NÉ

3501 Kazein, kazeinátok és más kazeinszármazékok; 
kazeinenyvek

É

3502 90 90 Albuminátok és egyéb albuminszármazékok NÉ
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3503 00 Zselatin (beleértve a négyzetes vagy téglalap alakú zselatin 
lapokat is, felületi megmunkálással vagy színezve is) és 
zselatinszármazékok; halenyv; más állati eredetű enyv, a 
3501 vtsz. alá tartozó kazeinenyvek kivételével

NÉ

3504 00 00 Peptonok és ezek származékai; máshol nem említett egyéb 
fehérjeanyag és származékai; nyersbőr pora 
krómtartalommal is

NÉ

3505 10 50 Észterezett vagy éterezett keményítők NÉ

3506 Máshol nem említett elkészített enyv és más elkészített 
ragasztó; enyvként vagy ragasztóként használható 
termékek, a kiskereskedelemben enyvként vagy ragasztóként 
szokásos módon kiszerelve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben

NÉ

3507 Enzimek; máshol nem említett elkészített enzimek É

36. Fejezet Robbanóanyagok; pirotechnikai készítmények; gyufák; 
piroforos ötvözetek; egyes gyúlékony anyagok

NÉ

37. Fejezet Fényképészeti vagy mozgófényképészeti termékek NÉ

ex 38. árucsop
ort

A vegyipar különféle termékei, kivéve a 3802 és 3817 00 
vámtarifaszám, a 3823 12 00 és 3823 70 00 vámtarifaalszám 
és a 3825 vámtarifaszám alá tartozó termékeket, és kivéve a 
3809 10 és 3824 60 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

NÉ

3802 Aktív szén; aktivált természetes ásványi termékek; állati 
szén, beleértve a kimerült állati szenet is

É

3817 00 Alkilbenzol- és alkilnaftalin-keverékek, a 2707 vagy a 2902 
vtsz. alá tartozók kivételével

É

3823 12 00 Olajsav É

3823 70 00 Ipari zsíralkohol É

3825 A vegyipar vagy vele rokon iparágak máshol nem említett 
maradékai és melléktermékei; kommunális hulladékok; 
szennyvíziszap; a 38. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 6. 
pontjában meghatározott más hulladék

É

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat V. mellékletében a „6b” kifejezést véletlenül törölték. A 6b 
árucsoportnak az ebben a módosításban felsorolt vámtarifasorokat kell tartalmaznia.
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Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
IX melléklet – új szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

HR-kód Árumegnevezés Érzékeny (É)/Nem 
érzékeny (NÉ)

280519
Alkálifémek/alkáliföldfémek, kivéve a nátriumot és a 
kalciumot NÉ

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

281820 Alumínium-oxid (kivéve: műkorund) NÉ

780199
A 78.01 kód alatt másutt nem említett megmunkálatlan 
ólom, kivéve a finomított ólmot NÉ

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra, hogy számos, gazdaságilag versenyképesebb ország kikerül a rendszerből, 
lehetőség nyílik a termékkör bővítésére a fejlesztési 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 a legkevésbé fejlett országok és az EU ipara ne sérüljön. 
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INDOKOLÁS

Bevezetés

Az Európai Unió 1971 óta általános preferenciarendszer (Generalised Scheme of Preferences, 
GSP) keretében egyoldalú kereskedelmi kedvezményeket nyújt a fejlődő országoknak; a 
kedvezmény nyújtása olyan formában történik, hogy az ezen országokból származó árukra az 
európai piacra történő belépéskor csökkentett vámokat állapítanak meg. Ez az Európai Unió 
külső tevékenységét szabályozó általános rendelkezéseknek megfelelően az EU közös 
kereskedelempolitikájának részét képezi, és korábban tanácsi rendeletekkel hajtották végre. A 
legutóbbi rendszert 2008-ban alakították ki, és most már megérett a felülvizsgálatra. E 
rendelet tekintetében a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése után most először folytatják le a 
rendes jogalkotási eljárást.

E kulcsfontosságú kereskedelmi eszköz célja, hogy lehetővé tegye a fejlődő országok számára 
a teljesebb körű részvételt a nemzetközi kereskedelemben, és ezáltal további exportbevételt 
eredményezzen a jövedelemnövekedés, valamint a fenntartható fejlődésre és a szegénység 
csökkentésére irányuló saját politikai stratégiáik végrehajtásának támogatásához.

2009-ben a rendszer hatálya alatt lebonyolított uniós behozatal értéke mintegy 60 milliárd 
EUR volt, ami a teljes uniós behozatal 4%-a.

A GSP három különálló preferenciarendszert ölel fel:
– A „standard” GSP; 
– A fenntartható fejlődésre és a felelősségteljes kormányzásra vonatkozó különleges 
ösztönzőrendszer, azaz az úgynevezett „GSP+”. A GSP+ további vámcsökkentéseket nyújt, 
amivel támogatja a kiszolgáltatott fejlődő országokat az emberi jogokra és a munkajogra, 
valamint a felelősségteljes kormányzás normáira vonatkozó alapvető nemzetközi 
egyezmények megerősítésében és végrehajtásában.
– A „fegyveren kívül bármit” (EBA) szabályozás, amely szerint az Európai Unió a fegyverek 
és a lőszerek kivételével a legkevésbé fejlett országokból származó egyetlen termékre sem vet 
ki semmiféle importvámot.

A fenti általános struktúra fenntartása mellett az új jogalkotási javaslat számos változást vezet 
be a fejlődő országokból származó behozatal rendszerében azzal a céllal, hogy „az 
importpreferenciákat a leginkább kiszolgáltatott országokhoz csoportosítsa”. A gyakorlatban 
ez azt jelenti, hogy egyes országoktól preferenciákat vonnak vissza, ezáltal a rendszerben 
maradó országoknak nyújtott preferenciák értéke megnő, azaz „preferenciakonszolidációnak” 
nevezhető folyamat zajlik le.

1. Érintett országok

Az új javaslatban szereplő legjelentősebb változást a preferenciákra való jogosultság 
tekintetében megállapított új kritériumok jelentik, amelyek jelentősen – a jelenlegi 176 
országról kb. 80-ra – csökkentenék a kedvezményezettek számát. Ez a javaslatban szereplő 



PR\886901HU.doc 25/28 PE473.824v02-00

HU

három szempontnak köszönhető:

a) Azok az országok, amelyek más preferenciális megállapodáshoz – elsősorban 
szabadkereskedelmi egyezményhez – is csatlakoztak, a továbbiakban nem lehetnek GSP-
kedvezményezettek.

b) Az Európai Unió, az USA és Ausztrália tengerentúli országait és területeit szintén 
kiveszik a rendszerből.

c) Azok az országok, amelyeket a Világbank a kedvezményezett országok listája 
frissítésének időpontját közvetlenül megelőző három egymást követő évben magas jövedelmű 
vagy a közepes jövedelmű országok felső sávjába tartozó országnak minősített, a továbbiakban 
szintén nem részesülhetnek a preferenciákból. A preferenciáikat elveszítő országok közé 
tartozik például Kuvait, Szaúd-Arábia, Oroszország, Brazília és Katar.

Bár az első két kritérium nehezen vitatható, a harmadik kritérium azzal a hatással járhat a 
GSP-preferenciáikat elveszítő országokra, hogy leminősülnek legnagyobb kedvezményes 
elbánásban (MFN) részesülő országgá, különösen akkor, ha az általuk exportált termékekre 
vonatkozó preferenciális árrés jelentős. E javaslat mögött az az indok húzódik meg, hogy 
csökkentsék a versenyt a kevésbé fejlett országok számára. A Bizottság szerint jelenleg a 
GSP-preferenciák legnagyobb kedvezményezettjei a gazdaságilag fejlettebb fejlődő országok, 
ugyanis a GSP-import kb. 40%-át ők bonyolítják le. Többen közülük jelenleg kétoldalú 
megállapodásokról folytatnak tárgyalásokat az Európai Unióval, ami egyértelműen jelzi, hogy 
másfajta kereskedelmi kapcsolatokat igényelnek. Ugyanakkor ez a javaslat természetesen 
nagyobb befolyást is eredményezhet az EU számára a tárgyalások során.

Ezzel összefüggésben említésre érdemes, hogy a világbanki index nem újdonság a GSP-
szabályozás esetében. A jelenlegi, 2008-as rendelet kimondja, hogy a magas jövedelmű 
országokat ki kell venni a rendszerből, de ezt egy kiszolgáltatottsági kritériummal 
kombinálták (az EU-ba irányuló kivitelnek az öt legnagyobb áruosztályra vonatkozó értéke 
legfeljebb a teljes érték 75%-a), ezért a gyakorlatban nem akadt olyan ország, amelyet e 
kritériumok alapján kizártak volna.

Az előadó megítélése szerint elengedhetetlen, hogy objektív, stabil és nemzetközileg elismert 
kritériumokra lehessen támaszkodni, amelyek adott esetben a WTO-ban is megállják a 
helyüket, és ebben a tekintetben úgy tűnik, a világbanki indexnek nemigen van versenytársa. 
Ezért ezzel kapcsolatban nem készültek módosítások. Ugyanakkor a javasolt átmeneti 
időszakokat módosítani kell annak biztosítása érdekében, hogy azok az országok, amelyek a 
rendelet hatálybalépésének időpontjáig kétoldalú megállapodásokat kötöttek az Unióval, ne 
veszítsék el preferenciáikat, amennyiben a ratifikációs folyamat miatt nincsenek abban a 
helyzetben, hogy e megállapodásokat alkalmazzák, mivel ez a kereskedelem zavaraihoz 
vezethet. 

2. Származási szabályok

Ezenkívül fontos tisztázni annak a kereskedelemre elsősorban regionális szinten gyakorolt 
következményeit, ha a GSP-kedvezményezettek száma – és ezzel azon országok száma, 
amelyek élhetnek a javított GSP származási szabályok lehetőségével – jelentős mértékben 
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csökken. Ezek az új származási szabályok megkönnyítik a regionális kumulációt, és bevezetik 
az egységes átalakítás fogalmát. Amennyiben a szomszédos kereskedelmi partnerek 
kimaradnak a rendszerből, ennek jelentős hatása lehet azokra, akik GSP-kedvezményezettek 
maradnak, illetve azok arra irányuló képességére, hogy további feldolgozás céljából 
termékeket exportáljanak vagy importáljanak. Amennyiben valamelyik jelenlegi régió egy 
vagy két országa szabadkereskedelmi megállapodást kívánna kötni az Unióval, az hatással 
lenne a fennmaradó GSP-kedvezményezett országok lehetőségeire, kivéve különleges 
intézkedések bevezetése esetén.  Világos, hogy ezeket a következményeket a Bizottságnak 
tovább kellene gondolnia és szorosan nyomon kellene követnie, különleges jelentéstételi 
feltételek mellett.

3. Termékkör

A kedvezményezettek számának csökkentésével jelentősen csökken a fejlődő országoknak 
nyújtott preferenciák volumene is. A megmaradó kedvezményezettek között sok az olyan 
ország, ahol – bár az ország nem tartozik a legkevésbé fejlett országok közé – a szegények 
aránya magas, és az ország viszonylag alacsony humán fejlettségi mutatókkal rendelkezik. Az 
előadó úgy véli, hogy a GSP-rendszer felülvizsgálata során ki kellene terjeszteni a 
kedvezményeket a rendszerben maradó szegényebb országokra, fejlesztési potenciáljuk 
növelése érdekében. Ha a versenyképesebb gazdaságokat kizárják, lehetővé válik, hogy 
nagyobb vámcsökkentést hajtsanak végre, mivel jelenleg a csökkentés sok esetben olyan 
csekély, hogy a preferenciák igénylésével kapcsolatos többletadminisztráció többe kerül 
annál. A termékkört a fejlődő országok számára különösen értékes egyes termékekre is ki 
kellene terjeszteni, ügyelve arra, hogy a legkevésbé fejlett országoknak a számukra alapvető 
termékekre nyújtott preferenciák se csorbuljanak. 

4. Átsorolás

Az átsorolás azt jelenti, hogy egy adott országból származó áruosztály elveszíti preferenciáit, 
amikor túlságosan versenyképessé válik az uniós piacon. A 2008-as rendszerben akkor 
alkalmaznak átsorolást, amikor valamelyik áruosztálynak az egyik országból történő átlagos 
behozatala három egymást követő évben meghaladja ugyanezen termékek valamennyi GSP-
kedvezményezett országból származó importjának 15%-át (textilek esetében 12,5%-át). A 
Bizottság most azt javasolja, hogy bővítsék az áruosztályok számát 21-ről 32-re, így 
homogénebb kategóriák jönnének létre. A javaslat a határértékeket 17,5%-ra, illetve 14,5%-ra 
növeli, de a Bizottság szerint nagyrészt alkalmazkodás az új helyzethez, nem valódi emelés. 

Az előadó üdvözli, hogy az áruosztályokat részletesebben meghatározták, amihez egy 
célzottabb átsorolási rendszer jobb lenne, és nem javasolja a küszöbértékek módosítását. Az 
Európai Parlamentnek ugyanakkor a jövőben szorosabban nyomon kellene követnie e javaslat 
hatásait.

5. GSP +

A tervezett reform egyik kifejezett célkitűzése az alapvető emberi jogok és a munkajog, 
valamint a fenntartható fejlődés és a felelősségteljes kormányzás elveinek további 
előmozdítása annak révén, hogy több ország számára nyújtanak ösztönzőket a GSP+ 
rendszerhez való csatlakozáshoz. A GSP+ az alapvető emberi jogok és a fenntartható fejlődés 
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elveinek előmozdítását és védelmét szolgáló fontos eszköz. 

A valóságban azonban a jelenlegi 15 kedvezményezett közül csak nagyon kevesen felelnek 
meg továbbra is, ha a teljes rendszerre tervezett kritériumokat fenntartják – vagy azért, mert 
szabadkereskedelmi megállapodást írtak alá az Európai Unióval (Közép-Amerika, Peru és 
Kolumbia), vagy mert kisorolják őket, mivel a közepes jövedelmű országok felső sávjába 
tartozó országok. A Bizottság számítása szerint csak három új ország lenne elfogadható, ha 
minden kritériumnak megfelelnének.

Az előadó egyetért a Bizottság e speciális rendszerre vonatkozó javaslataival, amelyek a 
következők:

– azon 27 egyezmény listája, amelyeket ratifikálni kell ahhoz, hogy egy ország elfogadható 
legyen; 
– gazdasági kritériumok, beleértve (1% helyett) a 2%-os behozatali részesedést, valamint a 
diverzifikációs kritérium fenntartása;
– a termékek átsorolásának megszüntetése;
– a jelentkezési határidő megszüntetése;

– átláthatóbb felügyeleti rendszer és hatékonyabb visszavonási mechanizmus. 

6. Biztosítékok

Az új rendelet a korábbihoz hasonlóan számos védintézkedést és felügyeleti intézkedést 
tartalmaz. A védzáradék alkalmazására okot adó eljárásokat azonban újra meghatározták, 
mivel az uniós termelők most már jogot kaptak arra, hogy intézkedést kérjenek, az eljárás 
pedig az okozott kár kevéssé szigorú vizsgálatán alapszik: a kevésbé egyértelmű „súlyos 
nehézség” helyett most már a „súlyos zavar”, azaz a „gazdasági és/vagy pénzügyi helyzet 
romlása” is elegendő. Az egyes textil-, mezőgazdasági és halászati ágazatban érvényes 
speciális védintézkedéseket az átsorolási mechanizmushoz igazított határértékekkel továbbra 
is fenntartják. Az előadó azt javasolja, hogy a textilágazatra vonatkozó speciális 
védintézkedéseket ki kellene terjeszteni valamennyi textiltermékre, nem csak a ruházati 
cikkekre.

7. Döntéshozatali eljárás

Az új jogalkotási javaslatra nemcsak a rendes jogalkotási eljárás vonatkozik, hanem a 
javaslatnak új rendelkezéseket is tartalmaznia kell a Lisszaboni Szerződés szerinti 
döntéshozatali eljárásra vonatkozóan, a végrehajtási és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
tekintetében. E rendelet szerint az Európai Parlament szerepe természetesen nagyon eltérő a 
korábbitól, akkor is, amikor a rendelet végrehajtása során hoznak döntéseket. Általánosan 
fogalmazva, igencsak úgy tűnik, hogy a Bizottság a Szerződés értelmezésével kapcsolatban 
egy véleményen van az Európai Parlamenttel a két különböző eljárás elhatárolása 
tekintetében, és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos eljárás igen gyakori 
lesz. A GSP-rendelethez számos melléklet tartozik, amelyeket felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusként fogadnak el. Ez főként annak tudható be, hogy sok határérték kiszámításánál a teljes 
GSP-behozatalt vették alapul, ami az idők folyamán természetesen változik, ezért a 
határértékeket folyamatosan ki kell igazítani. Ennek kapcsán a jelentés módosításokat vezet 
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be a védintézkedések terén e rendeletnek az egyéb uniós jogszabályokkal történő 
összehangolására.

8. A rendelet időbeli hatálya

A Bizottság határozatlan idejű rendeletet javasol, illetve nem jelöl ki zárónapot a rendeletet 
megújítására. A rendeletet öt év elteltével kell felülvizsgálni. Mivel ez az első alkalom, hogy a 
rendeletet rendes jogalkotási eljárás keretében fogadják el, figyelemmel továbbá a javasolt 
főbb változtatásokra, javasoljuk a tízéves határozott időtartam előírását. Ez így is nagy 
előrelépés lenne a jelenlegi helyzethez képest, és még mindig maradna annyi idő, ami elég 
lenne a stabilitás és a kiszámíthatóság biztosítására a gazdasági szereplők számára. 


