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MÓDOSÍTÁSOK 001-023 
előterjesztette: Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Jelentés
Marie-Pierre Vedrenne A9-0133/2020
A nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az Unióra ruházott 
jogok gyakorlása 

Rendeleti javaslat (COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))

_____________________________________________________________

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tekintettel az Európai Bíróság 2/15. 
számú véleményére,

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Unió Bíróságának 2/15. 
számú véleménye1a egyértelművé tette az 
átfogó kereskedelmi megállapodások 
hatálya alá tartozó hatáskörök kérdését. 
Ez a vélemény többek között egyértelművé 
teszi, hogy a kereskedelemre és a 
fenntartható fejlődésre vonatkozó 
fejezetek hatálya alá tartozó rendelkezések 
az Unió kizárólagos hatáskörébe 
tartoznak, és hogy a fenntartható fejlődés 
célkitűzése a közös kereskedelempolitika 
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szerves részét képezi.
__________________
1а ECLI:EU:C:2017:376.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A rendeletnek biztosítania kell a 
végrehajtási mechanizmus következetes 
alkalmazását a nemzetközi kereskedelmi 
megállapodásokkal – többek között a 
regionális vagy kétoldalú 
megállapodásokkal – kapcsolatos 
kereskedelmi vitákban. Előfordulhat, 
hogy a – többek között a regionális vagy 
kétoldalú kereskedelmi 
megállapodásokban foglalt – vitarendezési 
rendelkezések nem elég konkrétak vagy 
nem elég egyértelműek ahhoz, hogy a 
kereskedelmi megállapodásokból eredő 
kötelezettségek egyértelmű megsértése 
esetén hatékonyan rendezzék a vitákat. A 
654/2014/EU rendelet felülvizsgálatára 
irányuló jövőbeli bizottsági jogalkotási 
javaslatot teljes körű hatásvizsgálatnak 
kell kísérnie. A Bizottságnak javaslatokat 
kell tennie a fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos kötelezettségvállalások 
érvényesítésének megerősítésére. 

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Unió ragaszkodik a WTO által 
kezelt és a WTO-megállapodás 23. cikke 
alapján végrehajtott nemzetközi 
kereskedelmi jog elsőbbségéhez, és a 
WTO Fellebbezési Testülete megfelelő 
működésének biztosítása érdekében együtt 
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fog működni a WTO vitarendezési 
mechanizmusának reformjára irányuló 
valamennyi törekvésben.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A Bizottságnak ... [egy évvel e 
rendelet hatálybalépését követően]-ig 
jelentést kell tennie az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a 
nemzetközi kereskedelmi vitarendezés 
területén bekövetkezett fejleményekről, 
valamint a WTO Fellebbezési 
Testületének reformjával kapcsolatban 
tett intézkedéseiről.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Az Unió továbbra is elkötelezett a 
nemzetközi vitarendezés, a szabályokon 
alapuló kereskedelem és a nemzetközi 
együttműködés többoldalú megközelítése 
mellett az Egyesült Nemzetek fenntartható 
fejlődési céljainak elérése érdekében.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A szolgáltatások és a 
szellemitulajdon-jogok fontos és egyre 
növekvő szerepet töltenek be a 
világkereskedelemben, és nemzetközi 



PE662.817/ 4

HU

kereskedelmi megállapodások 
szabályozzák őket, többek között az Unió 
által kötött regionális és kétoldalú 
megállapodások. Ezért az Unió 
rendelkezésére álló – és jelenleg az árukra 
és a közbeszerzésekre korlátozódó – 
kereskedelempolitikai intézkedések 
hatályát ki kell terjeszteni a 
szolgáltatásokra és a szellemitulajdon-
jogokra is. Az említett intézkedések 
hatályának ily módon történő kiterjesztése 
várhatóan következetesebbé és 
hatékonyabbá teszi a 654/2014/EU 
rendeletet.

Indokolás

A 654/2014/EU rendelet jelenleg csak az áruk és a közbeszerzések területén teszi lehetővé 
bizonyos intézkedések meghozatalát. Más területeken azonban, például a szolgáltatások és a 
szellemitulajdon-jogok terén semmilyen intézkedést nem lehet hozni.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) Tekintettel a nemzetközi szintű 
kereskedelmi feszültségek növekedésére és 
a WTO-t sújtó válságra, az Uniónak 
képesnek kell lennie gyorsan reagálni, 
amennyiben egyoldalú és jogellenes 
intézkedéseket hoznak vele szemben. Az 
Uniónak ezért képesnek kell lennie arra, 
hogy intézkedéseket vezessen be abban az 
esetben, ha egy harmadik ország 
egyértelműen megsérti a nemzetközi jogot 
vagy az Unióval szemben fennálló 
kereskedelmi kötelezettségeit, ami 
veszélyezteti vagy hátrányosan 
befolyásolja az Unió kereskedelmi 
érdekeit, vagy veszélyezteti az Unió 
stratégiai autonómiáját, feltéve, hogy az 
Unió a WTO-nál vagy az illetékes 
vitarendezési testület előtt megfelelően 
megtámadta az említett jogellenes 
intézkedéseket.
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Indokolás

Meg kell erősíteni az Európai Unió azon képességét, hogy a vele szemben hozott jogellenes 
intézkedések ellen fel tudjon lépni. Ez a lépés megerősítené a rendelet visszatartó jellegét, 
biztosítva, hogy az EU azonnal cselekedni tudjon az érdekei védelmében. Szem előtt kell 
tartani azonban azt is, hogy ezeknek az intézkedéseknek arányosaknak kell lenniük, és csak 
végső esetben szabad ezekhez folyamodni.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Végül a 654/2014/EU rendelet 
felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezését 
újabb ötéves időszakra meg kell újítani, és 
annak ki kell terjednie a javasolt 
módosítás alkalmazására.

(9) Végül a 654/2014/EU rendelet 
felülvizsgálatra vonatkozó 
rendelkezésének ki kell terjednie a javasolt 
módosítás alkalmazására is.

Indokolás

A Bizottság által javasolt 2025. március 1-jei időpont túl távoli. A rendelet felülvizsgálatát 
ennél korábban, az Európai Parlament jelenlegi ciklusa alatt kell elvégezni, hogy információt 
szerezzünk a végrehajtás eredményeiről és a szükséges kiigazításokról.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
654/2014/EU rendelet
1 cikk – 1 bekezdés – b pont

Hatályos szöveg Módosítás

-1. Az 1. cikk b) pontjának helyébe a 
következő szöveg lép:

b) a harmadik országokkal fennálló 
kereskedelmi kapcsolatokban az 
engedmények vagy más kötelezettségek 
egyensúlyának helyreállításához 
folyamodhasson, ha az Unióból származó 
áruk számára biztosított elbánásban az 
Unió érdekeit érintő változás következik 
be.

b) a harmadik országokkal fennálló 
kereskedelmi kapcsolatokban az 
engedmények vagy más kötelezettségek 
egyensúlyának helyreállításához 
folyamodhasson, ha az Unióból származó 
áruk vagy szolgáltatások számára 
biztosított elbánásban az Unió érdekeit 
érintő változás következik be.
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Indokolás

Jelezni kell, hogy a szolgáltatásokra vonatkozó elbánás is megváltozhat.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)
654/2014/EU rendelet
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

Hatályos szöveg Módosítás

-1a. A 2. cikk b) pontjának helyébe a 
következő szöveg lép:

b) „engedmények vagy más 
kötelezettségek”: tarifaengedmények vagy 
más olyan előnyök, amelyek alkalmazására 
az Unió harmadik országokkal folytatott 
kereskedelme terén elkötelezte magát 
olyan nemzetközi kereskedelmi 
megállapodások alapján, amelyekben 
részes fél;

b) „engedmények vagy más 
kötelezettségek”: vámengedmények, a 
szolgáltatások terén tett 
kötelezettségvállalások, a 
szellemitulajdon-jogok kereskedelmi 
vonatkozásaival kapcsolatos 
kötelezettségek vagy más olyan előnyök, 
amelyek alkalmazására az Unió harmadik 
országokkal folytatott kereskedelme terén 
elkötelezte magát olyan nemzetközi 
kereskedelmi megállapodások alapján, 
amelyekben részes fél;

Indokolás

Az Unió által alkalmazható kereskedelempolitikai intézkedések körének a szolgáltatásokra és 
a szellemitulajdon-jogokra való kiterjesztése növelné a rendelet hitelességét és visszatartó 
erejét. Ezért a fogalommeghatározást módosítani kell.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
654/2014/EU rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – bb pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„bb) más nemzetközi kereskedelmi 
megállapodásokkal, többek között 
regionális vagy kétoldalú 
megállapodásokkal kapcsolatos 
kereskedelmi vitákban, amennyiben az 

„bb) más nemzetközi kereskedelmi 
megállapodásokkal, többek között 
regionális vagy kétoldalú 
megállapodásokkal kapcsolatos 
kereskedelmi vitákban, amennyiben az 
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ítélethozatal nem lehetséges, mivel a 
harmadik ország nem teszi meg a 
vitarendezési eljárás működéséhez 
szükséges lépéseket;”

ítélethozatal nem lehetséges, mivel a 
harmadik ország késlelteti az eljárást, vagy 
nem teszi meg a vitarendezési eljárás 
működéséhez szükséges lépéseket;” 

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
654/2014/EU rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – d pont

Hatályos szöveg Módosítás

1a. A 3. cikk d) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:

d) amikor egy WTO-tag az 1994. évi 
GATT XXVIII. cikke szerint 
engedményeket módosít anélkül, hogy 
megállapodás született volna 
kompenzációs kiigazításokról.

d) amikor egy WTO-tag az 1994-es 
GATT XXVIII. cikke vagy a GATS XXI. 
cikke szerint engedményeket vagy 
kötelezettségvállalásokat módosít anélkül, 
hogy megállapodás született volna 
kompenzációs kiigazításokról.

Indokolás

Jelezni kell, hogy az engedmények vagy a kötelezettségvállalások módosítására a 
szolgáltatások területén is sor kerülhet.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)
654/2014/EU rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A 3. cikk a következő ponttal egészül 
ki:
da) abban az esetben, ha egy harmadik 
ország olyan kereskedelempolitikai 
intézkedéseket fogad el, amelyek 
veszélyeztetik vagy hátrányosan 
befolyásolják az Unió kereskedelmi 
érdekeit vagy veszélyeztetik az Unió 
stratégiai autonómiáját, és egyértelműen 
sértik a nemzetközi jogot vagy az Unióval 
szemben fennálló kereskedelmi 
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kötelezettségeit, feltéve, hogy az Unió 
megfelelően megtámadta ezeket az 
intézkedéseket a WTO-nál vagy az 
illetékes vitarendezési testület előtt.

Indokolás

Az EU-nak meg kell erősítenie eszközeit, hogy reagálni tudjon minden olyan, harmadik 
országok által vele szemben hozott egyoldalú és jogellenes intézkedésre, amely sérti az 
érdekeit. Az EU számára biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy meghozza az 5. cikk szerinti 
kereskedelempolitikai intézkedéseket, amennyiben valamely harmadik ország nyilvánvalóan 
megszegi a nemzetközi jogi előírásokat vele szemben. Ezek az intézkedések átmeneti jellegűek 
lennének, és az Unió jogainak védelmére szorítkoznának.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
654/2014/EU rendelet
4 cikk – 2 bekezdés – bb pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) amennyiben a 3. cikk aa), illetve a 3. 
cikk bb) pontjában foglalt helyzetekben 
intézkedéseket hoznak a harmadik 
országgal folytatott kereskedelem 
korlátozására, ezeknek az intézkedéseknek 
arányosnak kell lenniük az Unió 
kereskedelmi érdekeinek az adott harmadik 
ország intézkedései által okozott 
hatálytalanításával vagy sérelmével;”

bb) amennyiben a 3. cikk aa), a 3. cikk 
bb), illetve a 3. cikk e) pontjában foglalt 
helyzetekben intézkedéseket hoznak a 
harmadik országgal folytatott 
kereskedelem korlátozására, ezeknek az 
intézkedéseknek arányosnak kell lenniük 
az Unió kereskedelmi érdekeinek az adott 
harmadik ország intézkedései által okozott 
hatálytalanításával vagy sérelmével, és a 
lehető legnagyobb mértékben 
kárpótolniuk kell az érintett uniós 
ágazatokat;”

Indokolás

Az intézkedéseknek célzottnak és arányosnak kell lenniük, és csak végső esetben szabad 
ezekhez folyamodni. 

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
654/2014/EU rendelet
4 cikk – 2 bekezdés – d pont
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Hatályos szöveg Módosítás

2a. A 4. cikk (2) bekezdése d) pontjának 
szövege helyébe a következő szöveg lép: 

d) amennyiben az 1994. évi GATT 
XXVIII. cikkével és a vonatkozó 
egyetértéssel5 összefüggésben kerül sor 
engedmények visszavonására valamely 
harmadik országgal folytatott 
kereskedelemben, érdemben azonosnak 
kell lenniük a szóban forgó harmadik 
ország által módosított vagy visszavont 
engedmények mértékével, az 1994. évi 
GATT XXVIII. cikkében és a vonatkozó 
egyetértésben foglalt feltételeknek 
megfelelően.

d) amennyiben az 1994. évi GATT 
XXVIII. cikkével és a vonatkozó 
egyetértéssel5 vagy a GATS XXI. cikkével 
és a végrehajtására vonatkozó, kapcsolódó 
eljárásokkal összefüggésben kerül sor 
engedmények vagy kötelezettségvállalások 
módosítására vagy visszavonására 
valamely harmadik országgal folytatott 
kereskedelemben, azoknak lényegében 
egyenértékűeknek kell lenniük a szóban 
forgó harmadik ország által módosított 
vagy visszavont engedmények vagy 
kötelezettségvállalások mértékével, az 
1994. évi GATT XXVIII. cikkében és a 
vonatkozó egyetértésben vagy a GATS 
XXI. cikkében és a végrehajtására 
vonatkozó, kapcsolódó eljárásokban 
foglalt feltételeknek megfelelően.

_______________ _____________
5 „A XXVIII. cikk értelmezése és 
alkalmazásaˮ című egyetértés.

5 „A XXVIII. cikk értelmezése és 
alkalmazásaˮ című egyetértés.

Indokolás

Jelezni kell, hogy az engedmények vagy a kötelezettségvállalások módosítására a 
szolgáltatások területén is sor kerülhet.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)
654/2014/EU rendelet
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:
4a. cikk
Az Európai Parlament és/vagy a Tanács 
kérelme

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0654&from=HU#ntr5-L_2014189EN.01005001-E0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0654&from=HU#ntr5-L_2014189EN.01005001-E0005
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(1) Az Európai Parlament és/vagy a 
Tanács felkérheti a Bizottságot, hogy 
fogadja el a 4. cikkben említett 
végrehajtási jogi aktusokat, vagy hogy 
tegye meg ennek érdekében a megfelelő 
lépéseket.
(2) Ha az Európai Parlament és/vagy a 
Tanács úgy dönt, hogy él az (1) 
bekezdésben említett lehetőséggel, a 
Bizottság rendelkezésére kell bocsátania 
minden olyan, a 3. cikkben említett 
esetekre vonatkozó bizonyítékot, amelyek 
hatálytalanítják vagy sértik az Unió 
kereskedelmi érdekeit.
(3) A kérelem kézhezvételét követően a 
Bizottság haladéktalanul tájékoztatja az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot arról, 
hogy milyen intézkedéseket kíván tenni a 
kérelem nyomán.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 c pont (új)
654/2014/EU rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. Az 5. cikk (1) bekezdése a következő 
ponttal egészül ki:
ba) a szolgáltatások terén tett 
kötelezettségvállalások vagy egyéb 
kötelezettségek felfüggesztése;

Indokolás

Az Unió által alkalmazható kereskedelempolitikai intézkedések körének a szolgáltatásokra 
való kiterjesztése növelné a rendelet hitelességét és visszatartó erejét.
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 d pont (új)
654/2014/EU rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2d. Az 5. cikk (1) bekezdése a következő 
ponttal egészül ki: 
bb) a szellemitulajdon-jogok 
kereskedelmi vonatkozásaival kapcsolatos 
kötelezettségek felfüggesztése;

Indokolás

Az Unió által alkalmazható kereskedelempolitikai intézkedések körének a szellemitulajdon-
jogokra való kiterjesztése növelné a rendelet hitelességét és visszatartó erejét.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 e pont (új)
654/2014/EU rendelet
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

Hatályos szöveg Módosítás

2e. A 7. cikk (2) bekezdése első 
albekezdésének c) pontja helyébe a 
következő szöveg lép: 

c) olyan esetekben, amikor egy WTO-
tag az 1994. évi GATT XXVIII. cikke 
alapján engedményeket módosít, és az 
érintett harmadik ország megfelelő és 
arányos kompenzációt nyújt az Uniónak 
egy, a 4. cikk (1) bekezdése szerinti 
végrehajtási jogi aktus elfogadását 
követően.

c) olyan esetekben, amikor egy WTO-
tag az 1994. évi GATT XXVIII. cikke vagy 
a GATS XXI. cikke alapján 
engedményeket vagy 
kötelezettségvállalásokat von vissza vagy 
módosít, és az érintett harmadik ország 
megfelelő és arányos kompenzációt nyújt 
az Uniónak egy, a 4. cikk (1) bekezdése 
szerinti végrehajtási jogi aktus elfogadását 
követően.

Indokolás

Jelezni kell, hogy az engedmények vagy a kötelezettségvállalások módosítására a 
szolgáltatások területén is sor kerülhet.
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 f pont (új)
654/2014/EU rendelet
9 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

2f. A 9. cikk (1) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:

(1) A Bizottság e rendelet 
alkalmazásában információkat és 
véleményeket gyűjt az Unió konkrét 
árukkal, szolgáltatásokkal vagy 
ágazatokkal kapcsolatos gazdasági 
érdekeire vonatkozóan, az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzétett értesítés 
révén vagy más megfelelő 
tömegkommunikációs eszköz segítségével, 
megjelölve azt az időtartamot, amelyen 
belül az információkat és véleményeket be 
kell nyújtani. A Bizottság figyelembe veszi 
a kapott információkat és véleményeket.

(1) A Bizottság e rendelet 
alkalmazásában információkat és 
véleményeket gyűjt az Unió konkrét 
árukkal, szolgáltatásokkal vagy 
ágazatokkal, vagy a szellemitulajdon-
jogokkal kapcsolatos gazdasági érdekeire 
vonatkozóan, az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzétett értesítés révén vagy 
más megfelelő tömegkommunikációs 
eszköz segítségével, megjelölve azt az 
időtartamot, amelyen belül az 
információkat és véleményeket be kell 
nyújtani. A Bizottság figyelembe veszi a 
kapott információkat és véleményeket.

Indokolás

Az információgyűjtésnek ki kell terjednie a szellemitulajdon-jogokra is.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
654/2014/EU rendelet
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2025. március 1-
jéig felülvizsgálja e rendelet hatályát, 
figyelembe véve különösen a hatály [e 
módosító rendelet hatálybalépésének 
napja]-tól/-től hatályos módosításait, az 
esetlegesen elfogadásra kerülő 
kereskedelempolitikai intézkedéseket, 
valamint azok végrehajtását, és 
megállapításairól jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

... [E módosító rendelet hatálybalépésének 
napja]-t követően a lehető leghamarabb, 
de legkésőbb két évvel ezen időpontot 
követően a Bizottság felülvizsgálja e 
rendelet hatályát, figyelembe véve 
különösen az esetlegesen elfogadásra 
kerülő kereskedelempolitikai 
intézkedéseket, valamint annak 
végrehajtását, és megállapításairól jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
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Tanácsnak. A felülvizsgálatnak 
javaslatokat kell megfogalmaznia a 
fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
kötelezettségvállalások érvényesítésének 
megerősítésére is.

Indokolás

A Bizottság által javasolt felülvizsgálati időpont túl távoli. A rendelet felülvizsgálatára 
korábban, az Európai Parlament jelenlegi ciklusa alatt kell, hogy sor kerüljön. 

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
654/2014/EU rendelet
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a (2) bekezdés a következőképpen 
módosul: 

törölve

i. a (2) bekezdés első albekezdésének 
első mondata helyébe a következő szöveg 
lép: „Az (1) bekezdés szerint eljárva a 
Bizottság arra irányuló felülvizsgálatot is 
végez, hogy e rendelet a szolgáltatások 
kereskedelmét érintő engedmények vagy 
más kötelezettségek felfüggesztésére 
irányuló további kereskedelempolitikai 
intézkedéseket is előirányozzon”.
ii. a második albekezdést el kell 
hagyni.

Indokolás

Erre a bekezdésre már nincs szükség, mivel a kereskedelempolitikai intézkedések hatályát a 
rendelet módosításai már kibővítették.


