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Az EP állásponttervezete a Parlament és a Tanács szolgálatai általi véglegesítés után a 

következő: 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS  

.../2014/EU RENDELETE 

(...) 

a Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetéséről 

szóló 55/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (2) 

bekezdésére, 

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, 

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően, 

rendes jogalkotási eljárás keretében1, 

mivel: 

(1) Az 55/2008/EK tanácsi rendelet2 az autonóm kereskedelmi kedvezmények 

különleges rendszerét vezette be a Moldovai Köztársaságra vonatkozóan. A rendszer 

a Moldovai Köztársaságból származó valamennyi terméknek szabad hozzáférést 

biztosít az uniós piachoz, a rendelet I. mellékletében felsorolt egyes mezőgazdasági 

termékek kivételével, amelyek vámkontingensek keretén belüli vámmentesség vagy 

vámcsökkentés formájában korlátozott engedményekben részesülnek. 

(2) Az európai szomszédságpolitika, az EU–Moldova európai szomszédságpolitikai 

cselekvési terv és a keleti partnerség keretén belül a Moldovai Köztársaság 

ambiciózus ütemtervet fogadott el az Unióhoz való politikai társulás és további 

gazdasági integráció tekintetében. A Moldovai Köztársaság gyors ütemben haladt 

előre el a szabályozás közelítése terén is, egyre inkább közeledve az uniós 

jogszabályokhoz és normákhoz. 

(3) Az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, 

másrészről a Moldovai Köztársaság közöttlétrejött, a  mélyreható és átfogó 

szabadkereskedelmi térséget is magában foglaló társulási megállapodást3 2014. 

                                                 
1  Az Európai Parlament 2014. ...-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) 

és a Tanács 2014. ...-i határozata. 
2 A Tanács 55/2008/EK rendelete (2008. január 21.) a Moldovai Köztársaságnak szánt 

autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetéséről, valamint a 980/2005 rendelet és a 

2005/924/EK bizottsági határozat módosításáról (HL L 20., 2008.1.24., 1. o.). 
3  HL L 260., 2014.8.30., 4. o. 
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június 27-én írták alá, és a megállapodás ideiglenes alkalmazásának kezdőidőpontja 

2014. szeptember 1. volt. 

(4) Az autonóm kereskedelmi kedvezmények különleges rendszere 2015. december 31-

ig alkalmazandó. 

(5) Moldova erőfeszítéseinek az európai szomszédságpolitikának és a keleti 

partnerségnek megfelelően történő támogatása érdekében, valamint azért, hogy 

vonzó és megbízható piac álljon rendelkezésre a moldovai friss alma, friss szilva és a 

friss csemegeszőlő kivitele számára, e termékeknek a Moldovai Köztársaságból az 

Unióba történő importja tekintetében vámmentes kontingensek alapján további 

engedményeket kell tenni. 

(6) Szükséges továbbá módosítani az 55/2008/EK rendelet mellékletében található egyes 

KN-kódokat annak érdekében, hogy azok tükrözzék az 1001/2013/EU bizottsági 

végrehajtási rendelet1 által a 2658/87/EGK tanácsi rendelet2 I. mellékletében 

bevezetett módosításokat. 

(7) Annak érdekében, hogy a piaci szereplők a lehető leghamarabb élvezhessék az 

engedmények előnyeit, e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 

kihirdetésének napján kell hatályba lépnie. 

(8) E termékek szezonális termelési csúcsidőszakát figyelembe véve helyénvaló a 

további engedményeket 2014. augusztus 1-jétől alkalmazni. 

(9) Az 55/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

                                                 
1 A Bizottság 1001/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. október 4.) a vám- és a 

statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi 

rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 290., 2013.10.31., 1. o.). 
2 A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai 

nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.). 
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1. cikk 

Az 55/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. táblázata helyébe e rendelet mellékletének 

szövege lép. 

2. cikk 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba. 

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

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

Kelt ...,  

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről 

az elnök az elnök 
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MELLÉKLET 

„1. Éves vámmentes behozatali vámkontingens alá tartozó termékek 

Sorszám KN-kód Árumegnevezés 2008 (1) 2009 (1) 2010 (1) 2011 (1) 2012 (1) 2013 (1) 2014 (1) 2015 (1) 

09.0504 
0201 – 

0204 

Szarvasmarhafélék, sertés, 

juh és kecske húsa frissen, 

hűtve vagy fagyasztva 

3 000 (2) 3 000 (2) 4 000 (2) 4 000 (2) 4 000 (2) 4 000 (2) 4 000 (2) 4 000 (2) 

09.0505 ex 0207 

A 0105 vtsz. alá tartozó 

baromfi húsa és belsősége 

frissen, hűtve vagy 

fagyasztva, a 0207 43 

alszám alá tartozó hízott 

máj kivételével 

400 (2) 400 (2) 500 (2) 500 (2) 500 (2) 

 

 

500 (2) 
500 (2) 500 (2) 

09.0506 ex 0210 

Házi sertés és 

szarvasmarhafélék 

élelmezési célra alkalmas 

húsa, vágási 

mellékterméke és 

belsősége, sózva, sós 

lében tartósítva, szárítva 

vagy füstölve; élelmezési 

célra alkalmas liszt és 

őrleményhúsból, vágási 

melléktermékből vagy 

belsőségből, házi sertésből 

és szarvasmarhafélékből 

400 (2) 400 (2) 500 (2) 500 (2) 500 (2) 

 

 

500 (2) 

500 (2) 500 (2) 

09.4210 
0401 –

0406 
Tejtermékek 1 000 (2) 1 000 (2) 1 500 (2) 1 500 (2) 1 500 (2) 

1 500 (2) 
1 500 (2) 1 500 (2) 

09.0507 0407 00 Madártojás héjában 90 (3) 95 (3) 100 (3) 110 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 

09.0508 ex 0408 
Madártojás héj nélkül és 

tojássárgája, az emberi 

fogyasztásra alkalmatlan 

200 (2) 200 (2) 300 (2) 300 (2) 300 (2) 300 (2) 300 (2) 300 (2) 
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kivételével 

09.0515 
0806 10 

10 
Csemegeszőlő frissen - - - - - - 10 000 (2) (4) 10 000 (2) 

09.0516 
0808 10 

80 

Friss alma (az ömlesztett 

ipari alma kivételével, 

szeptember 16-ától 

december 15-éig) 

- - - - - - 40 000 (2) (4) 40 000 (2) 

09.0517 
0809 40 

05 
Friss szilva - - - - - - 10 000 (2) (4) 10 000 (2) 

09.0509 

 

1001 91 

20 

1001 91 

90 

1001 99 

Más tönköly (a vetésre 

szánt tönköly kivételével), 

közönséges búza és 

kétszeres 

25 000 (2) 30 000 (2) 35 000 (2) 40 000 (2) 50 000 (2) 55 000 (2) 60 000 (2) 65 000 (2) 

09.0510 
1003 90 

00 
Árpa 20 000 (2) 25 000 (2) 30 000 (2) 35 000 (2) 45 000 (2) 50 000 (2) 55 000 (2) 60 000 (2) 

09.0511 1005 90 Kukorica 15 000 (2) 20 000 (2) 25 000 (2) 30 000 (2) 40 000 (2) 45 000 (2) 50 000 (2) 55 000 (2) 

09.0512 

1601 00 

91 és 

1601 00 

99 

Kolbász és hasonló termék 

húsból, vágási 

melléktermékből, 

belsőségből vagy vérből; 

ezeken a termékeken 

alapuló élelmiszerek 

500 (2) 500 (2) 600 (2) 600 (2) 600 (2) 600 (2) 600 (2) 600 (2) 

ex 1602 

Más elkészített vagy 

konzervált hús, vágási 

melléktermék, belsőség 

vagy vér: 

- a Gallus domesticus 

fajhoz tartozó 

szárnyasokból, főzés 

nélkül 

- házisertésből 

- szarvasmarhafélékből, 
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főzés nélkül 

09.0513 
1701 99 

10 
Fehér cukor 15 000 (2) 18 000 (2) 26 000 (2) 34 000 (2) 34 000 (2) 34 000 (2) 34 000 (2) 34 000 (2) 

(1) Január 1-jétől december 31-ig, kivétel 2008-ra vonatkozóan, amikor a vámkontingensek a rendelet alkalmazásának első napjától december 31-ig 

alkalmazandók. 

(2) tonna (nettó tömeg). 

(3) millió darab. 

(4) 2014-ben a vámkontingens augusztus 1-jétől december 31-ig alkalmazandó.” 

 

 

 

(Az összes nyelvi változatot érinti.) 


