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PR_COD_1app

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 jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt
szedésével jelzik.
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről vagy eltörléséről szóló 
374/2014/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2014)0597  – C8-0165/2014 – 2014/0279(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2014)0597),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C8–0165/2014),

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

– tekintettel a Tanács képviselőjének 2014. ...-i levelében tett azon 
kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével 
összhangban,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A8-0000/2014),

1. elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával; 

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

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

Az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről vagy eltörléséről szóló 
374/2014/EU rendelet az Európai Parlament 2014. április 3-i jogalkotási állásfoglalása általi 
jóváhagyást követően 2014. április 23-án lépett hatályba, és addig kellett alkalmazni, amíg a 
társulási megállapodás IV. címe hatályba nem lép vagy azt ideiglenesen alkalmazni nem 
kezdik. A szándék az volt, hogy a 374/2014/EU rendelet alkalmazása legkésőbb 2014. 
november 1-jén megszűnjön. 

A háromoldalú konzultációkat követően az EU és Ukrajna közötti társulási 
megállapodás/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtásáról szóló, 
2014. szeptember 12-i közös miniszteri nyilatkozatban az uniós fél vállalta, hogy javasolja az 
uniós tagállamoknak, hogy 2015. december 31-ig halasszák el a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazását, ugyanakkor az EU ezen időszak 
alatt továbbra is biztosítson autonóm kereskedelmi intézkedéseket Ukrajna javára. E megoldás 
az átfogó ukrajnai békefolyamat része, amely tiszteletben tartja Ukrajna területi egységét, 
valamint azon jogát, hogy saját sorsáról maga döntsön. Ukrajna kérésének eredménye, az 
Oroszországi Föderáció azon kötelezettségvállalásáért cserébe, hogy az Oroszországi 
Föderáció és Ukrajna közötti FÁK-szabadkereskedelmi megállapodást és preferenciális 
rendszert fenntartja. Következésképpen az Európai Bizottság Ukrajna politikai és gazdasági 
stabilitásának elősegítése érdekében javasolja az Ukrajnából származó árukra vonatkozó 
vámok csökkentéséről vagy eltörléséről szóló 374/2014/EU rendelet alkalmazásának 2015. 
december 31-ig, azaz a társulási megállapodás IV. címének hatálybalépéséig való 
meghosszabbítását. 

Mivel a cél az uniós piachoz való hozzáférés jelenlegi feltételeinek fenntartása és az Unióba 
irányuló kivitel megszakadásával járó kockázatok minimalizálása, a leghatékonyabb 
megoldás az autonóm kereskedelmi intézkedések kiterjesztése. A 374/2014/EU rendelet 
hatályának 2015 végéig való meghosszabbításának célja, hogy támogassuk Ukrajnát a 
rendkívül nehéz biztonsági, politikai és gazdasági helyzetben a ratifikált társulási 
megállapodás szerinti uniós vámkötelezettségek végrehajtása révén. 

A hivatalos statisztikák szerint az Ukrajnából az Unióba irányuló kivitel 2014 első félévében 
jelentősen bővült; ugyanakkor az Oroszországba irányuló ukrán kivitelben csökkenés 
figyelhető meg az ukrajnai áruk orosz piachoz való hozzáférésének kereskedelmi korlátozásai 
és a piac kiszámíthatatlansága miatt. Az ukrán fél jelzései szerint az autonóm kereskedelmi 
intézkedéseknek köszönhetően az Unióba irányuló kivitele 2014 első félévében (25%-kal, 587 
millió dollár értékben) növekedett, és e növekedés csaknem ellensúlyozta az Oroszországba 
irányuló kivitel (24,5%-os, 592 millió dollárt kitevő) visszaesését. Egyéb tényezőket, például 
a valuta értékvesztését, az Oroszországba irányuló ukrán kivitel elleni orosz megtorló 
intézkedések átgyűrűző hatását és az európai fellendülést is figyelembe véve a jelek szerint az 
orosz piacról az európai piacra való áttérés folyamata zajlik, és az autonóm kereskedelmi 
intézkedések kétségkívül növelik az ukrán termelők és vállalkozások azon lehetőségeit, hogy 
új piacokat keressenek, és mérsékeljék az Ukrajnával szembeni orosz megtorló kereskedelmi 
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intézkedések kedvezőtlen következményeit.

Noha e trend Ukrajna és vállalkozásai számára igen fontos, az ukrán kivitel bővülésének 
Unióra gyakorolt gazdasági hatása a két kereskedelmi partner gazdasági aszimmetriájára való 
tekintettel szükségszerűen igen csekély. Emellett a kereskedelmi kedvezmények az 
Ukrajnával a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatos 
tárgyalások kiegyensúlyozott eredményeit tükrözik, és elővigyázatosan határozták meg őket 
annak érdekében, hogy az érzékeny uniós ágazatok számára megfelelő védelmi szintet 
biztosítsanak, ugyanakkor megkönnyítsék az Ukrajnával való kereskedelmet. Az uniós 
egészségügyi és növény-egészségügyi normák betartása és tiszteletben tartása ugyanúgy 
feltétel, mint a minden más harmadik országgal folytatott kereskedelem esetében. A 
kedvezmények kiterjesztéséhez kapcsolódik az autonóm kereskedelmi intézkedések 
felfüggesztésének lehetősége csalás vagy kedvezőtlen kereskedelmi intézkedések elfogadása 
esetén, és elfogadásuk feltétele, hogy Ukrajna tiszteletben tartsa a demokratikus elveket, az 
emberi jogokat és az alapvető szabadságjogokat, valamint a jogállamiság elvét. Mindezen 
feltételek az Unió számára további védelmi intézkedéseket jelentenek, míg Ukrajna számára a 
kereskedelem megkönnyítését biztosítják.

Az előadó megjegyzi, hogy az Ukrajnának nyújtandó támogatás magas szintjének fenntartása 
és a gazdasági szereplők számára nyújtott kereskedelmi feltételek biztosabbá tétele érdekében 
fontos, hogy a Parlament gyorsított eljárást alkalmazzon a bizottsági javaslat vizsgálatára 
annak érdekében, hogy a hatály 2014. november 2-től, azaz megszakítás nélkül 
meghosszabbítható legyen. Noha van lehetőség a szabályok visszamenőleges alkalmazására, 
amennyiben a meghosszabbítás nem lépne hatályba közvetlenül november 1-je után, ez 
esetben a vállalkozásoknak nem kedvezményes rendszerben kell működniük, jogi 
bizonytalansággal és fokozott terhekkel szembesülnek, ami pedig lelassítja az Unióba 
irányuló ukrán behozatalt. Az autonóm kereskedelmi intézkedések a fentieken kívül az ukrán 
termelők számára biztosítják azt a számukra alapvetően fontos lehetőséget, hogy kivitelüket 
az egyre korlátozóbb jellegű orosz piacról máshová tereljék át, valamint ösztönzést jelent 
számukra ahhoz, hogy működésüket és normáikat az uniós normákhoz igazítsák, előkészülve 
a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás teljes körű alkalmazására, amelyre 
legkésőbb 2016. január 1-jétől kerül sor.

Az Ukrajnával való társulási megállapodás 2. cikke úgy rendelkezik, hogy a demokratikus 
elvek, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok, valamint a jogállamiság elvének 
tiszteletben tartása, a szuverenitás és a területi integritás, a határok sérthetetlensége és a 
függetlenség elve tiszteletben tartásának előmozdítása, valamint a tömegpusztító fegyverek, a 
kapcsolódó anyagok és hordozóeszközeik terjedésének megakadályozása az említett 
megállapodás alapvető elemeit képezik. Ugyanezen elveket Ukrajnának a 374/2014/EU 
rendeletben előírt autonóm kedvezmények feltételeként is tiszteletben kell tartania. 

Az EU által a 374/2014/EU rendelet értelmében 2014-ben nyújtott mennyiségek/vámok 2015-
ben továbbra is alkalmazandók.
Az előadó hangsúlyozza, hogy a jelenlegi helyzetben az Ukrajna számára autonóm 
kereskedelmi intézkedéseket biztosító rendelet hatályának kiterjesztésére irányuló bizottsági 
javaslat Parlament általi időbeli és gyors jóváhagyása azt bizonyítja majd, hogy az EU képes 
gyorsan, határozottan és politikai kötelezettségvállalásainak megfelelően cselekedni.
A fenti megfontolások alapján az előadó javasolja, hogy az Európai Parlament a Bizottság 
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javaslatát módosítás nélkül hagyja jóvá.


