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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 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének több országnak a tárgyalásaikat már 
lezárt régiók és államok listájáról való törlése tekintetében történő módosításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 
(COM(2011)0598 - C7-0305/2012 - 2011/0260(COD)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0598),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a 
Parlamenthez (C7–0305/2012),

– 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 (A7–0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felhívja 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, a Bizottságnak és a 
nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat 
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Annak érdekében, hogy – amint 
megtették a vonatkozó megállapodások 
ratifikálásához szükséges lépéseket – a 
partnereket már a megállapodások 
hatályba lépése előtt késlekedés nélkül 
ismét fel lehessen venni a rendelet 
I. mellékletébe, az Európai Bizottságot fel 
kell hatalmazni, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően 

(5) Annak érdekében, hogy – amint 
megtették a vonatkozó megállapodások 
ratifikálásához szükséges lépéseket – a 
partnereket már a megállapodások 
hatálybalépése előtt késlekedés nélkül 
ismét fel lehessen venni a rendelet 
I. mellékletébe, az Európai Bizottságot fel 
kell hatalmazni, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az e rendelettel az 
I. mellékletből törölt országok ismételt 
felvétele céljából. Különösen fontos, hogy 
az Európai Bizottság az előkészítő munka 
során megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten. Az 
Európai Bizottságnak a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítése és 
kidolgozása során biztosítania kell a 
megfelelő dokumentumoknak az Európai 
Parlament és a Tanács számára 
egyidejűleg, kellő időben és megfelelő 
módon történő továbbítását.

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az e rendelettel az 
I. mellékletből törölt országok ismételt 
felvétele céljából. Különösen fontos, hogy 
a Bizottság az előkészítő munka során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten is. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elkészítésekor és megszövegezésekor a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak történő 
egyidejű, időben történő és megfelelő 
továbbításáról. A Bizottság a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos munkája keretében a nemzeti 
szakértőkkel zajló találkozóiról teljes körű 
tájékoztatást nyújt, és rendelkezésre 
bocsátja azok dokumentációit. A Bizottság 
ezekre az ülésekre meghívja a Parlament 
szakértőit is.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 pont
1528/2007/EK rendelet
2 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság e rendelet hatályba 
lépésétől kezdve határozatlan időre szóló 
felhatalmazást kap a 2a. cikkben említett
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.

(2) A Bizottság a 2a. cikkben említett
felhatalmazást a ...*-tól/től számított 
ötéves időtartamra kapja. A Bizottság 
legkésőbb kilenc hónappal az ötéves 
időtartam vége előtt jelentést készít a 
felhatalmazásról. Amennyiben az Európai 
Parlament vagy a Tanács – legkésőbb az 
adott időszak vége előtt három hónappal –
nem emel kifogást a meghosszabbítás 
ellen, a felhatalmazás hallgatólagosan 
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meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.
__________
* HL: Kérjük, illessze be e rendelet 
hatálybalépésének időpontját.

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon 
lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon 
lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell 
alkalmazni.

Ezt a rendeletet 2016. január 1-jétől kell 
alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és 
közvetlenül alkalmazandó valamennyi 
tagállamban.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és 
közvetlenül alkalmazandó valamennyi 
tagállamban.

Or. en

Indokolás

Az átfogó gazdasági partnerségi megállapodásokról elérendő megállapodás érdekében 
folytatandó további tárgyalásokra több időt kell biztosítani azon kockázat elkerülése céljából, 
hogy számos olyan AKCS-ország, amelyek továbbra is nagyszabású fejlesztéseket igényelnek, 
és nagyfokú szegénységgel küzdenek, uniós piacra jutási lehetőségei jelentősen csökkenjenek.
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INDOKOLÁS

A Cotonoui Megállapodás gazdasági partnerségi megállapodások megkötéséről rendelkezik 
az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) államok csoportja és az EU és tagállamai között, 
míg az érintett országokból származó termékekre 2008. január 1-jétől alkalmazandó részletes 
szabályokat az 1528/2007/EK tanácsi rendelet, az úgynevezett piacra jutási rendelet határozza 
meg. Ez a rendelet szabályozza a gazdasági partnerségi megállapodásokat 2007-ben aláíró 36 
AKCS-országra vonatkozó uniós behozatali rendszert. Áthidaló megoldás volt azon országok 
számára, amelyek a megerősítésre várva még nem tudták alkalmazni e gazdasági partnerségi 
megállapodásokat. A rendelet lényegében egyoldalúan megelőlegezi az EU által e 
megállapodásokban kínált vámmentes piacra jutást. 

Több ország azonban sem a gazdasági partnerségi megállapodás megerősítéséhez szükséges 
lépéseket nem tette meg, sem az átfogó regionális tárgyalásokat nem zárta le. Az Európai 
Bizottság ezért azt javasolja, hogy 2014. január 1-jétől a megállapodásaikat alá nem író vagy 
meg nem erősítő országokat törölni kell e rendelkezés kedvezményezettjeinek listájáról.

A ratifikációs folyamattal eddig nem haladó 18 országot különböző kategóriákba lehet 
sorolni, és a javaslat jelenlegi állása szerint a gyakorlati következmények ezen országok 
státuszától és az általános preferenciarendszer (GSP) felülvizsgálata során elért végleges 
megállapodástól függenének: 

 Burundi, a Comore-szigetek, Haiti, Lesotho, Mozambik, Ruanda, Tanzánia, Uganda és 
Zambia legkevésbé fejlett országok (LDC-országok), amelyek továbbra is élveznék a 
vámmentes, mennyiségi korlátozás nélküli piacra jutás lehetőségét a „fegyver 
kivételével mindent” (EBA) rendszer keretében, ezért őket a javaslat nem érintené; 

 Kamerun, Fidzsi, Ghána, Elefántcsontpart, Kenya, Szváziföld és Zimbabwe
visszakerülne az EU általános preferenciarendszerének hatálya alá, amely a 
legnagyobb kedvezményes elbánáshoz képest csökkentett vámtarifákról rendelkezik, 
amelyek azonban nem olyan kedvezőek, mint a vámmentes, mennyiségi korlátozás 
nélküli piacra jutás esetében alkalmazandók, ami azt jelentené, hogy a legfontosabb 
kiviteli termékekre megnövekedett tarifa vonatkozna; 

 Botswana és Namíbia, amelyek felső sávba tartozó közepes jövedelmű országoknak 
minősülnek, az általános preferenciarendszerre vonatkozó javaslat szerint 
visszakerülnének a legnagyobb kedvezményes elbánás hatálya alá, amely a legtöbb 
országgal szemben (többek között például az Egyesült Államokkal és Japánnal 
szemben is) alkalmazásra kerül. 

Az Európai Bizottság úgy érvel, hogy a jelenlegi helyzet összeegyeztethetlen a WTO 
szabályaival, továbbá hogy méltányossági kérdésről is szó van, egyrészt azokkal az 
országokkal szemben, amelyek teljesítették kötelezettségeiket és megerősítették 
megállapodásaikat, másrészt azokkal a fejlődő országokkal szemben is, amelyek nem AKCS-
partnerek. Az 1528/2007/EK tanácsi rendelet módosítása egy kétlépcsős megközelítés része, 
amely magában foglalja a gazdasági partnerségi megállapodásokról folyamatban lévő 
tárgyalások fokozását, teljes körű regionális megállapodások megkötése érdekében. 
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Valójában feltehetően ez a javaslat mögött meghúzódó fő ok: növelni a nyomást, és ezáltal 
lökést adni a tárgyalásoknak. 

Az előadó azonban nincs meggyőződve arról, hogy egy ilyen rövid, egyoldalú határidő 
megszabása a legjobb módszer a kívánt eredmények elérésére. Valójában jól megalapozott 
okok támasztják alá azt, hogy a 2007-ben elért megállapodások miért nem kerültek 
végrehajtásra, valamint azt, hogy miért nem születtek meg az átfogó regionális 
megállapodások. Több, 2007-es megállapodás egyes országokkal került megkötésre, nem 
pedig a teljes régiókkal, amelyek folytatták a tárgyalásokat. A regionális integráció 
folyamatára azonban súlyos negatív hatást gyakorolhatna az a döntés, hogy ezek az országok 
egy régión belül végrehajtják a gazdasági partnerségi megállapodásokat. A gazdasági 
partnerségi megállapodásoknak az Európai Parlament által is támogatott célja az, hogy a 
megállapodások hozzájáruljanak a regionális integráció folyamatának mélyítéséhez, valamint 
a gazdasági növekedés és fejlődés elősegítéséhez minden érintett országban és régióban. 
Részleges megállapodások éppen ellenkező hatással járhatnának.

A gazdasági partnerségi megállapodások folyamatának stabil és fokozott piacra jutási 
lehetőséget kell biztosítania az AKCS-országok exportja számára, de ha ez a módosítás 
jóváhagyásra kerülne, a valóságban számos nagyszabású fejlesztéseket igénylő és nagyfokú 
szegénységgel küzdő AKCS-ország uniós piacra jutási lehetőségei jelentősen 
csökkenhetnének (és egyes esetekben egyéb preferenciarendszerekre nem 
támaszkodhatnának, különösen akkor, ha a GSP-rendszer felülvizsgálatára irányuló javaslat 
elfogadásra kerül). Az időzítést módosítani kell annak érdekében, hogy időt adjunk az 
alkalmazkodásra és korlátozzuk az esetleges negatív hatásokat különösen azon országok 
esetében, amelyek piacra jutási lehetőségei csökkennének, így átmeneti időszakot biztosítva 
az új GSP-rendszer és a módosított rendelet hatálybalépése között.

A kétoldalú és többoldalú kereskedelmi tárgyalások összetett jellegűek és nagyon gyakran 
nem lehet lezárni őket rugalmatlanul megállapított időkereteken belül. A WTO nagyon jól 
meg tudja ezt érteni, tekintettel a dohai fejlesztési forduló jelenlegi holtpontjára. A 
tárgyalásoknak egy meghatározott rövid időkereten belül való, a vitatott rendelkezések 
megoldásától független lezárására irányuló egyoldalú nyomásgyakorlás nem túl jó módszer a 
tárgyalások lezárását előmozdító, mindkét fél érdekeit és aggályait figyelembe vevő hangulat 
kialakítására. Mindazonáltal a WTO szabályainak betartása is fontos, és a szóban forgó 
rendelet valóban csak ideiglenes megállapodásnak készült. Nem tartható fenn az az állapot, 
hogy a feltételeket be nem tartó országok kedvezményes elbánásban részesülnek, de a javasolt 
időkeret nem valószerű, és túl rövid a folyamatban lévő tárgyalások sikeres lezárásához. A 
tárgyalásokat körülbelül 2012 júniusáig le kellene zárni a megállapodások 2014. január 1-jéig 
történő megerősítéséhez. A megoldandó kérdések fontosságára és kiterjedésére való 
tekintettel ez nem lehetséges. Az előadó ezért a határidő kiterjesztését javasolja, így a 
változásra csak 2016. január 1-jével kerülne sor.  

A javaslat magában foglalja a döntéshozatali folyamatoknak a Lisszaboni Szerződés 
rendelkezéseivel való összhangba hozásuk céljából történő módosítását is. A javaslat szerint a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. mellékletnek a gazdasági partnerségi 
megállapodások megerősítése céljából a szükséges intézkedéseket meghozó országok ismételt 
felvétele érdekében történő módosítására. Az előadó által javasolt módosítások 
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nagymértékben az átfogó, úgynevezett „omnibus” rendeletekben foglalt álláspontokra 
épülnek.


