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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot  mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra 
irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

– tekintettel az Egyesült Államok elnöke, Barack Obama, az Európai Bizottság elnöke, José 
Manuel Barroso, és az Európai Tanács elnöke, Herman Van Rompuy 2013. február 13-i 
közös nyilatkozatára1,

– tekintettel az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és beruházási 
tárgyalásokról szóló, 2013. május 23-i állásfoglalására2,

– tekintettel az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti transzatlanti 
kereskedelmi és beruházási partnerségről zajló tárgyalásokra vonatkozó, 2013. június 14-i 
irányelvekre3,

– tekintettel az USA kereskedelmi képviselőjének az egészségügyi és növény-egészségügyi 
intézkedésekről szóló 2013-as és 2014-es jelentésére4,

– tekintettel az USA kereskedelmi képviselőjének a kereskedelem technikai akadályairól 
szóló 2013-as és 2014-es jelentésére5,

– tekintettel a Belső Politikák Főigazgatósága által készített, „Az EU és az USA közötti 
kereskedelmi és beruházási partnerség (TTIP) jogi következményei a közösségi 
vívmányokra az ENVI-vonatkozású ágazatokban, amelyek a tárgyalások során 
kezelhetőek” című 2013. októberi6 és „Az EU és az USA közötti kereskedelmi és 
beruházási partnerség (TTIP) ENVI-vonatkozású jogalkotási területei” című 2014. 
novemberi7 tanulmányokra,

– tekintettel az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájának (UNCTAD) 2014. 
júniusi tájékoztatójára a beruházó és állam közötti vitarendezésről az Egyesült 
Államokban és az Európai Unióban8, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 168. és 191. cikkére, és 

                                               
1 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_hu.htm
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0227.
3 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/en/pdf
4 http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20SPS.pdf

http://www.ustr.gov/sites/default/files/FINAL-2014-SPS-Report-Compiled_0.pdf
5 http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20TBT.pdf

http://www.ustr.gov/sites/default/files/2014%20TBT%20Report.pdf
6 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507492/IPOL-

ENVI_ET(2013)507492_EN.pdf
7 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536293/IPOL_STU(2014)536293_EN.pdf
8 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2014d4_en.pdf
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különösen a 191. cikk (2) bekezdésében említett elővigyázatossági elvre,

– tekintettel az élelmiszerbiztonság 2004-ben kialakított integrált uniós megközelítésére („a 
termelőtől a fogyasztóig”)1,

– tekintettel az Eurobarométer 2014. novemberi, a transzatlanti kereskedelmi és beruházási 
megállapodásról szóló felmérésének eredményeire,

– tekintettel a levegőszennyezésről szóló tematikus stratégia végrehajtásának keretében a 
nemzeti kibocsátási határértékekről szóló 2001/81/EK irányelvre, és figyelemmel az olyan 
konkrét forráskategóriákra vonatkozó szabályozásra, mint az Euro 5/6 és EURO VI, 
melyek célja az Európában 400 000 idő előtti halálesetet okozó légszennyezés 
csökkentése,

A. mivel Európában a növekedés, a foglalkoztatás és a jólét motorja mindig is a 
kereskedelem volt; mivel azonban a kereskedelem és a beruházás nem öncélú 
tevékenységek, hanem az életszínvonal emelésének, a jóllét javításának, valamint a 
közegészség védelmének és elősegítésének eszközéül kell szolgálniuk, illetve hozzá kell 
járulniuk a teljes foglalkoztatás és a világ erőforrásai fenntartható felhasználásának 
biztosításához a fenntartható fejlődés célkitűzésével összhangban, a környezet védelmére 
és megőrzésére törekedve;

B. mivel az Eurobarométer 2014. novemberi felmérése szerint a 28 tagállamból 25-ben az 
európai polgárok többsége támogatja a transzatlanti kereskedelmi és beruházási 
megállapodást;

C. mivel Európa öregedő népességgel, kevés nyersanyaggal, alacsony születési arányokkal és 
jelentős GDP arányos szociális kiadásokon alapuló szociális modellel rendelkező 
kontinensként egyre inkább az Unión kívüli növekedésre támaszkodik majd a hazai jólét 
megteremtéséhez szociális rendszerei támogatása érdekében, amelyek elsősorban a 
megnövekedett várható élettartam és a csökkenő munkaképes korú népesség miatt komoly 
nyomás alá kerülnek;

D. mivel a TTIP-ről szóló tárgyalásokra vonatkozó tanácsi irányelvek2 szerint a 
megállapodás célja az Uniós és az Egyesült Államok közötti kereskedelem és beruházások 
bővítése új gazdasági lehetőségek megteremtése érdekében a munkahelyteremtés és 
növekedés számára a fokozottabb piacra jutáson és a szabályozás magasabb fokú 
összeegyeztethetőségén keresztül, megszüntetve a szükségtelen szabályozási akadályokat 
a kereskedelem előtt, megnyitva az utat a globális szabványok előtt standardok számára, 
elismerve ugyanakkor, hogy a fenntartható növekedés a felek egyik átfogó célkitűzése, és 
hogy a felek nem a hazai környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági szabályozás és 
normák lazításával kívánják ösztönözni a kereskedelmet és a működőtőke-befektetéseket; 
mivel az Európai Bizottság3 és Obama elnök4 több alkalommal nyilvánosan kijelentette, 

                                               
1 http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/from_farm_to_fork_2004_en.pdf
2 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/hu/pdf
3 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-12_en.htm
4 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/26/press-conference-president-

obama-european-council-president-van-rompuy-a
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hogy a normák színvonala nem csökkenthető sem Amerikában, sem Európában;

E. mivel az Egyesült Államok már több kereskedelmi és beruházási partnerségi 
megállapodást kötött más globális szereplőkkel;

F. mivel a TTIP-tárgyalások három fő területtel foglalkoznak, amelyek a) a piaci hozzáférés, 
b) a szabályozási kérdések és nem vámjellegű akadályok és c) a szabályozás;

G. mivel a TTIP globális szinten lehetőséget teremt a közegészség-, az állategészség- és a 
környezetvédelem területére vonatkozó magasabb szintű normák megállapítására;

H. mivel azonban aggályok vannak a tekintetben, hogy a TTIP-nek a jelenlegi nem 
vámjellegű kereskedelmi akadályok csökkentésére vagy megszüntetésére1 irányuló 
célkitűzése olyan megállapodást eredményezhet, amely veszélyeztetheti az az Unióban 
érvényesülő közegészség-védelem szintjét, beleértve az élelmiszerbiztonságot, az 
állategészségügyet és a környezetvédelmet;

I. mivel különbségek vannak az Unió és az Egyesült Államok szabályozási rendszerei között 
az közegészség- és környezetvédelem területein is – beleértve az élelmiszer-biztonságot, a 
fogyasztók tájékoztatását és az állategészségügyet – az eltérő jogi és politikai kultúrák 
következtében, ami az eltérő aggályokat és megközelítéseket, például az eltérő elveket (pl. 
elővigyázatossági elv), értékítéleteket, szakpolitikai célkitűzéseket és kockázatelemzési 
módszereket tükrözi;

J. mivel az Uniós és az Egyesült Államok e területek bizonyos normáit kereskedelmi 
akadályoknak tekinti2;

K. mivel sokan aggasztónak tartják, hogy a TTIP és hasonló kereskedelmi megállapodások 
elfogadására irányuló szándék már eddig is befolyásolták a Bizottságnak például az 
élelmiszerbiztonsággal és az éghajlat-védelemmel kapcsolatos javaslatait és fellépéseit (pl. 
kórokozók elpusztítására irányuló kezelések, klónozott állatokból vagy utódaikból 
származó hús címkézése és az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv végrehajtása);

L. mivel sokan aggasztónak tartják, hogy a szabályozási együttműködés azon aktusokról 
szóló tervezett rendelkezései, amelyek jelentős hatással vannak vagy valószínűleg lesznek 
az Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelemre és beruházásokra

– hivatalos jogokkal ruházzák fel az Egyesült Államokat az EUMSZ 291. cikke alapján 
elfogadandó végrehajtási aktusok tekintetében, míg az Európai Parlament egyáltalán nem
folytathat a végrehajtási aktusokkal kapcsolatos vizsgálatot,

– felhatalmazzák az Egyesült Államokat, hogy szabályozási cseréket végezzen a 
tagállamok nemzeti jogszabályainak elfogadása tekintetében, beleértve a szabályozási 
kompatibilitás előmozdításának esetleges módjaira irányuló közös vizsgálatot is,

                                               
1 Lásd az USA kereskedelmi képviselőjének a kereskedelem technikai akadályairól szóló 

2014-es jelentését (45. o.).
2 Az Egyesült Államok esetében lásd az USA kereskedelmi képviselőjének a kereskedelem 

technikai akadályairól szóló 2013-as és 2014-es jelentését.
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– ténylegesen megnehezíthetik az EU számára, hogy – a nemzetközi szabályozási 
együttműködéssel kapcsolatos kötelezettségvállalásaik és a nemzetközi eszközök 
végrehajtása miatt – meghaladja a nemzetközi eszközök legkisebb közös nevezőjét;

M. mivel a nagyobb fokú szabályozási összeegyeztethetőség a jelenlegi és jövőbeli uniós 
egészségügyi és környezetvédelmi normák veszélyeztetése nélkül történő 
megvalósításának egyik előfeltétele azon területek egyértelmű megkülönböztetése, ahol a 
védelem céljai és szintjei hasonlóak, illetve azok, ahol ezek eltérőek;  mivel azokon a 
területeken, ahol a védelem céljai és szintjei hasonlóak, közös megközelítések vagy 
kölcsönös elismerés alkalmazható; mivel azokon a területeken, ahol a védelem szintje 
egyértelműen eltér, az együttműködésnek az információcserére és a szigorítás irányába 
történő harmonizációra kellene összpontosulnia; 

N. mivel az Unió és az Egyesült Államok jogalkotói igen eltérő megközelítést alkalmaztak az 
élelmiszer- és takarmánybiztonsági szabályozás esetében, különös tekintettel a 
géntechnológiával módosított szervezetek (GKO-k) élelmiszer- és takarmányláncban 
történő engedélyezésére, címkézésére és ellenőrzésére, a húsok nyomonkövethetőségére, a 
kórokozóinak elpusztítására irányuló kezelésekre, a rovarirtókra és a klónozott állatokra; 
mivel az uniós környezetvédelmi és élelmiszer-biztonsági előírások az elővigyázatosság 
elvén és a „termelőtől a fogyasztóig” megközelítésen alapulnak, ami szigorúbb uniós 
szabályokat tesz lehetővé, amelyeket fenn kell tartani; 

O. mivel a jövőbeli TTIP uniós környezetvédelmi, egészségügyi és élelmiszer-biztonsági 
joganyagra gyakorolt hatásai erősen függenek majd a megállapodás konkrét 
rendelkezéseitől; mivel egy kereskedelmi megállapodás semmilyen körülmények között 
nem módosíthatja a szerződő országok hatályos jogszabályait; mivel a meglévő 
jogszabályok végrehajtásának és a jövőbeli jogszabályok elfogadásának a demokratikusan 
megválasztott testületek kezében kell maradni, az elfogadott eljárások tiszteletben tartása 
mellett; 

P. mivel az EU jelenleg korlátozottan fér hozzá az USA tengeri ágazathoz kapcsolódó 
piacához, és megfelelő végrehajtás esetén a TTIP jobb együttműködéshez, nagyobb 
konvergenciához vezethet és az európai vállalkozások gazdasági előnyére szolgálhat;

Q. mivel a világ több mint 150 országától eltérően az USA nem erősített meg vegyi 
anyagokról szóló főbb nemzetközi egyezményeket (például a környezetben tartósan 
megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezményt és az egyes 
veszélyes vegyi anyagok kereskedelméről szóló Rotterdami Egyezményt), ami azt 
mutatja, hogy a vegyi anyagok nemzetközi politikájában az USA elszigetelődött; mivel 
ezenfelül az USA nem hajlandó végrehajtani a vegyi anyagok osztályozása és címkézése 
ENSZ által létrehozott, egyetemes harmonizált rendszerének környezetvédelmi részét, ami 
jól illusztrálja, hogy a vegyi anyagok tekintetében az USA és az EU közötti nézeteltérések 
a legalapvetőbb szinten indulnak;

R. mivel a kereskedelem technikai akadályairól szóló 2014. évi USA-jelentés szerint az USA 
2003 óta a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) TBT-bizottságának valamennyi ülésén 
aggodalmának adott hangot a REACH miatt, mondván, hogy „aggódik amiatt, hogy a 
REACH bizonyos szempontjai diszkriminatívak, nincs rájuk legitim indok, és 
szükségtelen kereskedelmi akadályt képeznek”, ami jelzi, hogy az USA alapvetően ellenzi 
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a REACH-t;

S. mivel általánosan elfogadott a mérgező anyagok ellenőrzéséről szóló, 1976-ban elfogadott 
amerikai törvény (TSCA) és a 2006-ban elfogadott REACH alapvetően eltérő jellege; 
mivel emiatt a TTIP-tárgyalások során nem szándékoznak harmonizálni a két rendszert; 
mivel azonban a tárgyalások kiterjednek a REACH végrehajtására vonatkozó jövőbeli 
együttműködésre; mivel tekintettel a vegyi anyagokra vonatkozó kockázatkezeléssel 
kapcsolatos, határozottan eltérő nézetekre és az Egyesült Államok REACH-csel szembeni 
alapvető és hajthatatlan ellenállására, nincs értelme ezen alapvetően eltérő törvények 
végrehajtása területén az együttműködésnek, már csak azért sem, mert a végrehajtás nem 
pusztán technikai jellegű, és már eleve ellentmondásos feladat;

T. mivel a növényvédelmi termékek vonatkozásában az USA és az EU szabályozási 
rendszerei között jelentősek a különbségek:

– 82 hatóanyag az Unióban tiltott, az Egyesült Államokban azonban engedélyezett,

– az EU szándékosan kockázatalapú szabályozási kritériumokat fogadott el az 
1107/2009/EK rendelet szerint rákkeltő, mutagén, reprodukciót károsító, perzisztens, 
bioakkumulatív és mérgező, vagy hormonháztartást zavaró hatóanyagok használatának 
kivezetésére; az USA ragaszkodik a számos feltételezésen és extrapoláción alapuló 
kockázatalapú megközelítéshez, így tolerálja a kockázatok szempontjából különös 
aggodalomra okot adó ilyen anyagok használatát,

– az egyesült államokbeli élelmiszerekhez képest az uniós élelmiszerekben engedélyezett 
növényvédőszer-maradványok szintje általában alacsonyabb;

U. mivel az Unió egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedésekről szóló, a 2014. 
szeptember 29. és október 3. közötti tárgyalási fordulóra előterjesztett tárgyalási 
szövegtervezete javasolja annak előírását a felek számára, hogy az elfogadásukat követő 
12 hónapon belül alkalmazzák a Codex Alimentarius Bizottság által megállapított 
tűréshatárokat és maximális maradványszinteket, kivéve, ha az importáló fél fenntartást 
jelentett be az Élelmiszerkönyv Bizottság ülésén; mivel a Codex Alimentarius 
Bizottsághoz képest az uniós élelmiszerekben engedélyezett növényvédőszer-
maradványok szintje általában alacsonyabb; mivel az elmúlt négy évben az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) az összes eset 31–57%-ában jelzett fenntartást, ami 
jelzi, hogy az EFSA nagy mértékben vitatja a Codexet; mivel az EFSA jelenleg a 
lehetőségek határain belül szabadon jelzi fenntartásait; mivel nagyon is kérdéses azonban, 
hogy az EFSA számára politikailag lehetséges lesz-e, hogy a TTIP elfogadása után 
továbbra is így tegyen, miután a szövegtervezet kötelezni kívánja az Uniót és az USA-t, 
hogy „a kölcsönösen kielégítő eredmények elérése érdekében” együttműködjenek a 
nemzetközi szabványalkotó szervezetekben, ami a jövőben eltántoríthatja az EFSA-t attól, 
hogy jelezze fenntartásait a Codex Alimentarius Bizottság felé, így enyhébb 
standardokhoz vezethet az Unióban;

V. mivel meg kell akadályozni a nátrium-hipoklorit alapú antimikrobiális oldattal kezelt 
baromfihús Unióba való behozatalát;

W. mivel a csaknem ratifikált átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) már 
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megmutatta, hogy milyen lehetőségek vannak a mezőgazdasági szempontból érzékeny 
területek, mint például a marhahús kereskedelmére, az európai egészségügyi és növény-
egészségügyi előírásokat és módszerek szigorú betartása mellett1a;

X. mivel az Egyesült Államoknak a kereskedelem technikai akadályairól szóló 2014-es 
jelentése utal az egyesült államokbeli vegyipar és növényvédő ipar aggályaira a 
hormonrendszert károsító anyagok tekintetében kidolgozandó veszélyalapú kizárási 
kritériumokkal kapcsolatban, és kimondja, hogy az USA kétoldalú tárgyalásokon, 
valamint a kereskedelem technikai akadályaival, illetve az egészségügyi és növény-
egészségügyi kérdésekkel foglalkozó WTO-bizottságok ülésein is aggályokat vetett fel a 
Környezetvédelmi Főigazgatóság javaslatával szemben; mivel a Bizottság úgy döntött, 
hogy 2013 júniusában hatásvizsgálatot indít a hormonháztartást zavaró anyagokra 
vonatkozó kritériumok kidolgozásáról; mivel ez a döntés a fő oka annak, hogy a Bizottság 
nem fogadott el kritériumokat a 2013 decemberében lejárt négyéves határidőig; mivel 
miközben az USA üdvözölte a Bizottság döntését, a Tanács és a Parlament úgy határozott, 
hogy támogatja Svédországot a Bizottság határidő-mulasztása miatt indított bírósági 
perben, ami rámutatott az uniós jogon belüli szabályozási rendelkezések jellegével 
kapcsolatos, alapvetően eltérő nézetekre;

Y. mivel összefüggés van az egészségtelen ételek és az étrenddel összefüggő nem fertőző 
betegségek között; mivel az ENSZ minden embernek a testi és szellemi egészség lehető 
legmagasabb elérhető színvonalához való jogával foglalkozó különmegbízottja szerint a 
globális kereskedelem növelte az élelmiszer-ágazatba irányuló közvetlen külföldi 
befektetéseket (FDI), és az egészségtelen élelmiszerek elterjedt forgalmazása fokozta az 
egészségtelen élelmiszerek fogyasztását1; mivel a különmegbízott az államokhoz és az 
élelmiszeriparhoz intézett ajánlásokkal zárta jelentését, amelyben felszólította őket, hogy 
tegyenek konkrét lépéseket az egészségtelen élelmiszerek termelésének és fogyasztásának 
visszaszorításáért, és fokozzák az egészségesebb alternatív élelmiszerek elérhetőségét és 
megfizethetőségét;

Z. mivel a Egészségügyi Világszervezet (WHO) nem fertőző betegségek megelőzésére és 
ellenőrzésére vonatkozó 2013–2020-as cselekvési terve2 szerint a négy legnagyobb nem 
fertőző betegség és a mentális betegségek együttesen 47 billió USA dollárra tehető 
halmozott termeléskiesést okoznak; mivel a WHO szerint ez a veszteség a 2010-es 
globális GDP (63 billió USA dollár) 75%-át teszi ki; mivel a WHO szerint a nem fertőző 
betegségekkel szemben a „szokásos üzletmenet” folytatása termelékenységcsökkenést és 
az egészségügyi ellátás költségeinek ugrásszerű növekedését fogja eredményezni 
valamennyi országban;

AA. mivel a WHO főigazgatója 2013 júniusában, a 8. globális egészségfejlesztési 
konferencián kijelentette, hogy „a nem fertőző betegségek megelőzésére irányuló 
erőfeszítések ellentétesek egyes nagyhatalmú gazdasági szereplők üzleti érdekeivel”3;

AB. mivel a TTIP a csendes-óceáni partnerségi megállapodáshoz hasonlóan korlátozhatja 
az EU és a tagállamok azon képességét, hogy az élelmezéspolitikát megvédjék az egyéni 

                                               
1 http://www.unscn.org/files/Announcements/Other_announcements/A-HRC-26-31_en.pdf
2 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1
3 http://www.who.int/dg/speeches/2013/health_promotion_20130610/en/
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érdekektől, csökkentsék a rendelkezésre álló beavatkozások körét a kevésbé egészséges 
élelmiszerek fogyasztásának aktív visszaszorítása (és az egészséges élelmiszerek 
terjesztése) érdekében – többek között a közbeszerzési politikák útján –, és korlátozzák az 
EU és a tagállamok képességét e beavatkozások végrehajtására1;

AC. mivel az USA állatjólétről szóló szövetségi törvénye jóval az uniós szabályozás szintje 
alatt van, ideértve a haszonállatok levágás előtti jólétére vonatkozó szabályozás hiányát is, 
mivel sajnálatos módon az állatjólétet a Bizottság nem tekinti a behozatali előírások 
tekintetében az élelmiszer-biztonsággal vagy az állat-egészségüggyel egyenértékű 
kereskedelmi kérdésnek;

AD. mivel az EU és az USA szabályozói megközelítése, átlagos kibocsátási kiindulópontja 
és ambícióinak szintje igen eltérő a könnyűgépjárművek átlagos üvegházhatásúgáz-
kibocsátásának visszaszorítása tekintetében; mivel ezért e terület nem képezheti kölcsönös 
elismerés tárgyát;

AE. mivel az EU és az USA jogalkotói igen eltérő módon közelítették meg az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését és az éghajlatváltozás kezelését; mivel 
az éghajlatváltozás jelentette jelentős fenyegetések elleni fellépésnek és az elfogadott 
éghajlat-politika integritásának elsőbbséget kell élveznie a kereskedelem fejlesztéséhez 
képest;

AF. mivel alapvetően fontos, hogy a globális árukereskedelem fenntarthatóságának 
biztosítása érdekében a TTIP internalizálja a légi közlekedés, a hajózás, a közúti 
teherszállítás éghajlati, egészségügyi és környezeti externáliáit; mivel az említett 
költségek internalizálására irányuló hatékony nemzetközi fellépés hiányában az Uniónak 
regionális, megkülönböztetésmentes intézkedéseket kellene bevezetnie és végrehajtania 
ezen externáliák kezelésére;

AG. mivel a TTIP fenntartható fejlődésre vonatkozó rendelkezéseinek annak biztosítására 
kell irányulniuk, hogy a kereskedelmi és környezetvédelmi politikák kölcsönösen 
támogassák egymást, a fenntartható fejlődés célkitűzésével összhangban előmozdítsák az 
erőforrások optimális kihasználását, és erősítsék az együttműködést a környezetvédelem 
területén;

AH. mivel számos területen, mint amilyen például az éghajlat és a kibocsátás-ellenőrzés 
politikái, az Egyesült Államok kevésbé szigorú szabályozási előírásokkal rendelkezik, 
mint az Unió, aminek eredményeképpen az Unióban magasabbak a termelési, illetve a 
szabályozási előírások betartásával kapcsolatos költségek, mint az Egyesült Államokban, 
és ennélfogva a kibocsátásáthelyezés és a kibocsátás kockázata is;

AI. mivel az azon energiaérzékeny áruknál alkalmazott vámcsökkentés, ahol az uniós 
szabályozási, környezetvédelmi és éghajlatvédelmi előírások betartásával kapcsolatos 
költségek magasabbak, mint az Egyesült Államokban, az uniós termelés 
versenyképességének csökkenéséhez vezethet az Egyesült Államokból származó, ilyen 

                                               
1 http://www.healthpolicyjrnl.com/article/S0168-8510(14)00203-6/abstract



PE544.393v02-00 10/15 AD\1057731HU.doc

HU

költségekkel nem terhelt importhoz képest;

AJ. mivel az egyetemes egészségügyi rendszerek az európai szociális modell részét képezik, 
és a tagállamok rendelkeznek az egészségügyi szolgálatok és az orvosi ellátás 
igazgatásának és megszervezésének hatáskörével;

AK. mivel az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól szóló 
536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet előírja valamennyi klinikai vizsgálat 
összefoglalójának nyilvánosan elérhető adatbázisban történő közzétételét a vizsgálat 
elvégzését követő egy éven belül, továbbá a teljes klinikai vizsgálati jelentés 
nyilvánosságra hozatalát, amint az engedélyezési eljárás lezárult vagy a kérelmező 
visszavonta a forgalmazási engedély iránti kérelmét; mivel az USA jogszabályai nem 
írnak elő ugyanilyen szintű átláthatóságot;

AL. mivel becslések szerint a gyógyszerköltségek az európai GDP 1,5%-át teszik ki, ezért 
a szellemi tulajdonjogok védelmének TTIP-ből eredő bármely fokozása negatív hatással 
lehet az egészségügyi költségekre;

AM. mivel az UNCTAD szerint a környezetvédelmi és egészségügyi intézkedések azon 
kormányzati intézkedések közé tartoznak, melyeket a beruházó és állam közötti 
vitarendezési esetekben a leggyakrabban vitatnak; 

AN. mivel a Bizottság 2014. november 25-én úgy határozott, hogy növeli a TTIP-
tárgyalások átláthatóságát1; mivel ez a döntés egyértelműen pozitív; mivel 2015. január 7-
én az európai ombudsman is üdvözölte a Bizottság által a TTIP-tárgyalások átláthatóbbá 
tétele terén elért eredményeket, ugyanakkor számos ajánlást is megfogalmazott a további 
előrelépés érdekében2; mivel az amerikai szövegjavaslatokhoz való hozzáférés is növelné 
az átláthatóságot;

1. felszólítja a Bizottságot, hogy kövesse a TTIP-ről szóló tárgyalásokra vonatkozó tanácsi 
irányelvekben szereplő általános elveket és célkitűzéseket;

2. felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a tárgyalások alatt jogilag és 
gyakorlatilag egyaránt tartsák be az közegészségügy, az állategészség és a környezet 
minőségének megőrzésére és javítására vonatkozó uniós politikákat és elveket, és hogy 
ezek a végső TTIP megállapodásban is megjelenjenek;

3. felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a TTIP ne sértse az EU és a tagállamok 
azon jogát, képességét és jogalkotási eljárásait, hogy saját hatásköreiknek megfelelően 
olyan jelenlegi és jövőbeni intézkedéseket fogadjanak el, hajtsanak végre és 
érvényesítsenek, amelyek legitim közpolitikai célkitűzések – nevezetesen a 
közegészségügy, az állatok egészsége és a környezet védelme – megkülönböztetésmentes 
eléréséhez szükségesek;

                                               
1 C(2014) 9052 final.
2

http://www.ombudsman.europa.eu/hu/cases/correspondence.faces/en/58643/html.book
mark
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4. felszólítja a Bizottságot, hogy – akár egy horizontális szabályozási együttműködésről 
szóló fejezet, akár egy ágazati rendelkezés formájában – biztosítsa, hogy semmilyen 
megállapodás se vezethessen a meglévő környezetvédelmi, egészségügyi és élelmiszer-
biztonsági normák gyengüléséhez, és hasonlóképpen biztosítsa, hogy a megállapodás ne 
érintse a még kialakításra váró normákat az USA jogszabályaitól és normáitól az EU-hoz 
képest nagy mértékben eltérő területeken, amilyen például a hatályos (keret)jogszabályok 
végrehajtása (pl. a REACH), új jogszabályok elfogadása (pl. klónozás) vagy a védelem 
szintjét érintő jövőbeli meghatározások (pl. hormonháztartást zavaró anyagok); 

5. felszólítja a Bizottságot, hogy olyan egyértelműen meghatározott ágazatokra korlátozza a 
szabályozási együttműködést, amelyek területen az EU és az USA hasonló védelmi 
szinttel rendelkezik vagy ahol indokkal feltételezhető, hogy az eltérő védelmi szintek 
ellenére el lehet érni – vagy legalábbis érdemes megkísérelni – a szigorítás irányába 
történő harmonizációt; felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy a TTIP keretében 
történő szabályozási együttműködéssel kapcsolatos rendelkezések nem írnak elő eljárási 
követelményt a vonatkozó uniós jogszabályok elfogadására, és nem keletkeztetnek 
érvényesíthető jogokat e tekintetben;

6. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a szabályozási együttműködésben 
valamennyi érintett jogalkotó és érdekelt fél vegyen részt bármely olyan szervezetben, 
amelyet a jövőbeli szabályozási együttműködés lehetőségének vizsgálata érdekében adott 
esetben létrehoznak; 

7. felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a gazdasági célkitűzések ne menjenek a 
közegészségügy, az élelmiszerbiztonság, az állatjólét és a környezet rovására1; felszólítja 
a Bizottságot annak megerősítésére, hogy nem fog sor kerülni megállapodásra olyan 
területeken, amelyeken az EU és az USA igen eltérő szabályokkal rendelkeznek – ilyen 
például az egészségügyi szolgáltatások, a GMO-k, a hormonok alkalmazása a 
marhatenyésztési ágazatban, a REACH és végrehajtása, valamint az állatok 
mezőgazdasági célú klónozása –, azaz e kérdésekben ne is folytasson tárgyalásokat;

8. felszólítja a Bizottságot, hogy az alábbi szabályozási intézkedéseket vagy normákat 
tekintse alapvető fontosságúak, amelyek nem képezhetik alku tárgyát: 

– a hatóanyagok el nem fogadása és az EU-ban megengedett növényvédőszer-maradékok 
határértékei,  

– szabályozási intézkedések a hormonháztartást zavaró anyagokra vonatkozóan,

– szervezeti önállóság a vízellátás és a szennyvízelvezetés területén,

– az élelmiszerbiztonság integrált uniós megközelítése, beleértve az állatjólétre vonatkozó 
rendelkezéseket is, 

– a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló uniós jogszabályok 
alkalmazása,

                                               
1 Lásd Cecilia Malmström EU kereskedelmi biztos 2014. december 11-i beszédét.
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– az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól szóló 536/2014/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen azon követelmény végrehajtása, hogy 
az engedélyezési folyamat lezárását követően egy nyilvánosan hozzáférhető adatbázisban 
közzétegyék valamennyi klinikai vizsgálat teljes klinikai vizsgálati jelentését, 

– a tagállamok illetékessége az egészségügyi rendszerek felépítése, köztük a gyógyszerek 
árának meghatározása és visszatérítése, valamint a gyógyszerekhez való hozzáférés 
tekintetében,  

– a kozmetikai termékek összetevőinek korlátozása, valamint a kozmetikai összetevőkkel 
és késztermékekkel végzett állatkísérletek tilalma,   

– az Unió megújuló energiával és zöld technológiával kapcsolatos politikái, valamint 
éghajlattal és energiával kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósítása, 

– a fosszilis tüzelőanyagoktól való függésének csökkentésére irányuló intézkedések, 
továbbá a közlekedés dekarbonizációjához vezető uniós és/vagy nemzetközi folyamatok, 

– környezettudatos terméktervezési követelmények az energiafogyasztó termékekre; 

9. felszólítja a Bizottságot, hogy zárja ki a köz- és szociális szolgáltatásokat a megállapodás 
valamennyi rendelkezéséből; ragaszkodik ezenfelül ahhoz is, hogy a megállapodás ne 
tartalmazzzon negatív listákat, hibrid megközelítéseket és ún. „kilincszáradékokat”;

10. felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy amennyiben az uniós normák szintje 
nem sérül, az alábbi területeken közös megközelítés, szabályozási együttműködés vagy 
adott esetben kölcsönös elismerés jöjjön létre:

– az összes európai „oltalom alatt álló eredetmegjelölés” (OEM) és „oltalom alatt álló 
földrajzi jelzés” (OFJ) USA általi elismerése és védelme, a földrajzi árujelzők félrevezető 
használatának felszámolása az USA-ban, 

– integrált növényvédelmi együttműködés az állati és növényi kártevők elkerülése 
érdekében, 

– az antibiotikumok állattenyésztésben való alkalmazásának csökkentése és az 
antibiotikumok mind emberek, mind állatok esetében történő hatékony alkalmazásának 
biztosítása,   

– az állatok azonosítására szolgáló rendszerek és kompatibilis nyomonkövethetőségi 
rendelkezések, amelyek biztosítják az állati eredetű termékeket tartalmazó feldolgozott és 
a feldolgozatlan élelmiszerek hatékony nyomonkövethetőségét az élelmiszerlánc 
egészében, 

– az állatkísérletek helyett alkalmazott alternatív módszerek, 

– a gyógyszeripari termékek és orvosi eszközök előállításához kapcsolódó ellenőrzések, 

– az elhízás és különösen a gyermekek túlsúlyossága elleni küzdelmet célzó intézkedések, 
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– a környezettudatos közbeszerzés, 

– az egységes műszaki előírások elfogadásáról szóló 1958. évi ENSZ-EGB megállapodás, 
valamint az ENSZ globális műszaki előírásairól szóló 1998. évi megállapodás harmonizált 
végrehajtása, 

– az Unióban és az USA-ban egységesen bevezetendő, javított vizsgálati ciklust, amely a 
könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárásokon alapul; 
piacfelügyelet, a gyártástanúsítás és a használat közbeni megfelelésre vonatkozó 
vizsgálatok megfelelősége, valamint az eredmények átláthatósága; 

– a könnyű- és nehézgépjárművek világszintű osztályozási rendszerének bevezetése,

– a cianid más anyaggal való kiváltása a bányászatban; 

11. felszólítja a Bizottságot annak szorgalmazására, hogy kössék össze az élelmiszeripari 
ágazatban meglévő uniós és amerikai korai előrejelző rendszereket, valamint javítsák a 
transzatlanti kereskedelmi láncon belül a termékek nyomonkövethetőségét annak 
érdekében, hogy egy élelmiszerbotrány esetén gyorsabb egészségvédelmi intézkedéseket 
lehessen hozni;

12. felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a TTIP-nek a kereskedelem technikai 
akadályairól szóló fejezete ne korlátozza az Unió és tagállamainak olyan intézkedések 
elfogadásával kapcsolatos lehetőségeit, amelyek célja bizonyos termékek, például a 
dohány és a magas zsír-, só- és cukortartalmú élelmiszerek fogyasztásának, valamint a 
káros alkoholfogyasztás csökkentése;

13. felszólítja a Bizottságot arra, hogy bátorítsa az USA-t az Unióból származó marhahús 
behozatalára vonatkozó tilalom feloldására;

14. felszólítja a Bizottságot, hogy alakítson ki hivatalos párbeszédet az USA szabályozóival 
az állatjóllét kérdésében; felszólítja a Bizottságot, hogy védje meg az állatjólétre 
vonatkozó rendelkezéseket annak érdekében, hogy a szükséges végrehajtási 
mechanizmusokkal alátámasztva elérjék a legmagasabb szintű harmonizációt; 

15. felszólítja a Bizottságot, hogy a kereskedelmi és fenntartható fejlődési fejezet keretében 
követelje meg az USA-tól, hogy teljes mértékben tartsa be a többoldalú környezetvédelmi 
megállapodásokat – többek között a Montreali Jegyzőkönyvet (ózonréteg), a Bázeli 
Egyezményt (veszélyes hulladékok), a Stockholmi Egyezményt (a környezetben tartósan 
megmaradó szerves szennyező anyagok), a Rotterdami Egyezményt (veszélyes vegyi 
anyagok és peszticidek), a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi 
kereskedelméről szóló egyezményt, a biológiai sokféleségről szóló egyezményt és a 
Kiotói Jegyzőkönyvet –, mielőtt szabályozási együttműködésre irányuló megegyezés 
születne ezekben a témákban;

16. felszólítja a Bizottságot, hogy a választottbíróságok általi kiterjesztő értelmezés 
megelőzése érdekében kerülje a kétértelműséget azáltal, hogy egyértelműen meghatározza 
a megállapodásban használt legfontosabb kifejezések fogalmát;
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17. felszólítja a Bizottságot arra, hogy ellenezze a beruházó és állam közötti vitarendezés 
felvételét a TTIP-be, mivel ez a mechanizmus egyrészt veszélybe sodorhatja az EU, 
tagállamai, illetve regionális és helyi hatóságai szuverén jogait a közegészségügyről, az 
élelmiszerbiztonságról és a környezetvédelemről szóló szabályok elfogadására, másrészt 
az EU és/vagy a tagállamok hatékony jogvédelmet nyújtó, demokratikus legitimitással 
rendelkező bíróságainak a feladata, hogy hozzáértő, hatékony és költségtakarékos módon 
döntést hozzanak minden esetlegesen felmerülő jogvitában;

18. felszólítja a Bizottságot, hogy a TTIP-tárgyalások keretében és a G20-ak fosszilis 
tüzelőanyagok támogatásának fokozatos megszüntetésére irányuló 
kötelezettségvállalásával összhangban vessen véget a kereskedelmi célú repülés 
üzemanyagadó-mentességének;

19. felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a Parlament folyamatosan teljes körű 
tájékoztatást kapjon a tárgyalási folyamatról;

20. felszólítja a Bizottságot, hogy az európai ombudsman 2015. január 6-i ajánlásaival 
összhangban folytassa a tárgyalások átláthatóbbá tételét;

21. felszólítja a Bizottságot, hogy sürgesse az USA-t az átláthatóság növelésére irányuló uniós 
fellépések viszonzására;

22. felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a TTIP-megállapodás gazdasági, 
társadalmi és környezeti hatásait vizsgáló kereskedelmi fenntarthatósági hatásvizsgálat 
mindenre kiterjedjen és azt – az érintett felek és a civil társadalom egyértelmű részvétele 
mellett – azonnal frissítsék, amint a szöveget egységes szerkezetbe foglalták és mielőtt 
végegesítenék;  úgy véli, hogy a fenntarthatósági hatásvizsgálatnak gondosan felül kell 
vizsgálnia és értékelnie kell valamennyi javasolt rendelkezést azok szabályozási 
vívmányokra gyakorolt esetleges hatásai és annak tekintetében, hogy az Unió a jövőben
szabadon törekedhessen legitim közpolitikai céljainak megvalósítására, illetve a 
tekintetben, hogy a kívánt eredmény nem érhető-e el ugyanúgy más eszközökkel.
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