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Módosítás 16
Reinhard Bütikofer

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
4 a bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel a WTO Fellebbezési 
Testületének válságáról szóló, 2019. 
november 28-i állásfoglalására 
(2019/2918, RSP),

Or. en

Módosítás 17
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
5 a bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

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

Or. en

Módosítás 18
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 19
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

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 szerves részét képezi.

__________________
1а ECLI:EU:C:2017:376.

Or. en

Módosítás 20
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Előfordulhat, hogy a vitarendezési 
rendelkezések – többek között a regionális 
és kétoldalú kereskedelmi 
megállapodásokban – nem rendelkeznek a 
viták hatékony rendezéséhez szükséges 
sajátossággal, ami szükségessé teszi az e 
rendeletre való hivatkozást.

Or. en
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Módosítás 21
Reinhard Bütikofer

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 
fog működni a WTO vitarendezési 
mechanizmusának reformjára irányuló 
valamennyi törekvésben.

Or. en

Módosítás 22
Reinhard Bütikofer

Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 23
Helmut Scholz
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Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Hasonlóképpen, ilyen helyzet állhat 
elő más nemzetközi kereskedelmi 
megállapodások, elsősorban regionális 
vagy kétoldalú megállapodások esetében, 
ha valamely harmadik ország nem 
működik együtt a vitarendezés 
működéséhez szükséges mértékben, 
például azáltal, hogy nem jelöl ki 
választottbírót, illetve ha ilyen helyzetben 
nincs előirányozva a vitarendezés 
működését biztosító mechanizmus.

(5) Hasonlóképpen, ilyen helyzet állhat 
elő más nemzetközi kereskedelmi 
megállapodások, elsősorban regionális 
vagy kétoldalú megállapodások esetében, 
ha valamely harmadik ország nem 
működik együtt a vitarendezés 
működéséhez szükséges mértékben, 
például azáltal, hogy nem jelöl ki 
választottbírót, vagy nem működik együtt 
a munkaügyi és fenntarthatósági 
kötelezettségvállalásokkal összefüggő 
viták rendezése céljából történő 
szakértőipanel-kialakításban, illetve ha 
ilyen helyzetben nincs előirányozva a 
vitarendezés működését biztosító 
mechanizmus.

Or. en

Módosítás 24
Helmut Scholz

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Unió kereskedelmi 
megállapodásainak és társulási 
megállapodásainak a kereskedelemre és a 
fenntartható fejlődésre vonatkozó 
fejezeteiben foglalt tartalmat és 
kötelezettségvállalásokat kötelező 
erejűnek tekinti.

Or. en

Módosítás 25
Helmut Scholz



AM\1206492HU.docx 7/28 PE652.575v01-00

HU

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 
fejlesztési céljainak elérése érdekében.

Or. en

Módosítás 26
Anna-Michelle Asimakopoulou, Christophe Hansen, Seán Kelly, Daniel Caspary, 
Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A vitarendezés meghiúsulása esetén 
az Unió nem tudja érvényesíteni a 
nemzetközi kereskedelmi 
megállapodásokat. Ennélfogva helyénvaló 
a 654/2014/EU rendelet hatályát az ilyen 
helyzetekre is kiterjeszteni.

(6) A vitarendezés meghiúsulása esetén 
és jogerős bírósági ítélet hiányában az 
Unió nem tudja érvényesíteni a nemzetközi 
kereskedelmi megállapodásokat. 
Ennélfogva helyénvaló a 654/2014/EU 
rendelet hatályát az ilyen helyzetekre is 
kiterjeszteni.

Or. en

Módosítás 27
Anna-Michelle Asimakopoulou, Christophe Hansen, Seán Kelly, Daniel Caspary, 
Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés:

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) E célból az Uniónak képesnek kell 
lennie arra, hogy gyorsan felfüggessze a 
nemzetközi kereskedelmi 

(7) E célból az Uniónak képesnek kell 
lennie arra, hogy gyorsan felfüggessze a 
nemzetközi kereskedelmi 
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megállapodásokból – ideértve a regionális 
vagy kétoldalú megállapodásokat is – 
fakadó kötelezettségeit, ha a kötelező 
érvényű vitarendezési mechanizmus 
hatékony igénybevétele nem lehetséges, 
mert a harmadik ország ezt lehetetlenné 
tette az Unió számára.

megállapodásokból – ideértve a regionális 
vagy kétoldalú megállapodásokat is – 
fakadó kötelezettségeit, ha a kötelező 
érvényű vitarendezési mechanizmus 
hatékony igénybevétele nem lehetséges, 
mert a harmadik ország ezt lehetetlenné 
tette az Unió számára, feltéve, hogy az 
Unió megfelelő módon kifogást emelt az 
adott intézkedések ellen az illetékes 
vitarendezési szerv előtt.

Or. en

Módosítás 28
Helmut Scholz

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés:

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) E célból az Uniónak képesnek kell 
lennie arra, hogy gyorsan felfüggessze a 
nemzetközi kereskedelmi 
megállapodásokból – ideértve a regionális 
vagy kétoldalú megállapodásokat is – 
fakadó kötelezettségeit, ha a kötelező 
érvényű vitarendezési mechanizmus 
hatékony igénybevétele nem lehetséges, 
mert a harmadik ország ezt lehetetlenné 
tette az Unió számára.

(7) E célból az Uniónak képesnek kell 
lennie arra, hogy gyorsan felfüggessze a 
nemzetközi kereskedelmi 
megállapodásokból – ideértve a regionális 
vagy kétoldalú megállapodásokat is – 
fakadó kötelezettségeit, ha (többek között a 
megállapodások kereskedelemmel és 
fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
fejezetei alapján fennálló 
kötelezettségvállalások esetében) a 
kötelező érvényű vitarendezési 
mechanizmus hatékony igénybevétele nem 
lehetséges, mert a harmadik ország ezt 
lehetetlenné tette az Unió számára.

Or. en

Módosítás 29
Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés:
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) E célból az Uniónak képesnek kell 
lennie arra, hogy gyorsan felfüggessze a 
nemzetközi kereskedelmi 
megállapodásokból – ideértve a regionális 
vagy kétoldalú megállapodásokat is – 
fakadó kötelezettségeit, ha a kötelező 
érvényű vitarendezési mechanizmus 
hatékony igénybevétele nem lehetséges, 
mert a harmadik ország ezt lehetetlenné 
tette az Unió számára.

(7) E célból az Uniónak képesnek kell 
lennie arra, hogy gyorsan felfüggessze a 
nemzetközi kereskedelmi 
megállapodásokból – ideértve a regionális 
vagy kétoldalú megállapodásokat is – 
fakadó, árukra, szolgáltatásokra 
vonatkozó vagy a szellemitulajdon-jogok 
területén fennálló kötelezettségeit, ha a 
kötelező érvényű vitarendezési 
mechanizmus hatékony igénybevétele nem 
lehetséges, mert a harmadik ország ezt 
lehetetlenné tette az Unió számára.

Or. en

Módosítás 30
Emmanuel Maurel

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Tekintettel az éghajlatváltozásra és 
a szociális dömpingre, a kereskedelemről 
és a fenntartható fejlődésről, valamint a 
munkavállalók jogainak védelméről szóló 
fejezeteknek a nemzetközi kereskedelmi 
megállapodások központi és kötelező 
részét kell képezniük. Helyénvaló a 
kereskedelemről és a fenntartható 
fejlődésről, valamint a munkavállalók 
jogainak védelméről szóló fejezeteket azon 
kereskedelempolitikai intézkedések 
hatálya alá vonni, amelyeket az Unió a 
harmadik ország általi nyilvánvaló 
jogsértés esetén hozhat. Ezáltal az Unió 
megerősítené a rendelet visszatartó 
jellegét, és biztosítaná az érdekei és értékei 
védelmében történő azonnal reagálást.

Or. fr
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Módosítás 31
Enikő Győri

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 
kereskedelmi megállapodások 
szabályozzák őket, többek között az Unió 
által kötött regionális és kétoldalú 
megállapodások. Ezért az Unió által 
elfogadható – és jelenleg az árukra és a 
közbeszerzésekre korlátozódó – 
kereskedelempolitikai intézkedések 
hatályát ki kell terjeszteni a 
szolgáltatásokra és a szellemitulajdon-
jogokra is. E politika alkalmazási körét 
ezért alapos elemzést követően ki kell 
terjeszteni, figyelembe véve különösen a 
lehetséges további kereskedelempolitikai 
intézkedések és a tagállamok vonatkozó 
nemzeti joga közötti kölcsönhatásokat.

Or. en

Módosítás 32
Anna-Michelle Asimakopoulou, Christophe Hansen, Daniel Caspary, Danuta Maria 
Hübner, Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Tekintettel a nemzetközi szintű 
kereskedelmi feszültségek növekedésére és 
a WTO-t sújtó válságra, az Uniónak 
képesnek kell lennie gyorsan reagálni, 
amennyiben indokolatlan vagy 
diszkrimináló intézkedéseket hoznak vele 
szemben. Az Uniónak képesnek kell 
lennie arra, hogy ideiglenes 
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intézkedéseket vezessen be abban az 
esetben, ha egy harmadik ország 
egyértelműen megsérti a kereskedelmi 
kötelezettségeit, ami súlyosan veszélyezteti 
az Unió kereskedelmi érdekeit, vagy azzal 
fenyeget, vagy pedig veszélyezteti az Unió 
stratégiai autonómiáját.

Or. en

Módosítás 33
Reinhard Bütikofer

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Végső megoldásként az Uniónak 
képesnek kell lennie arra is, hogy arányos 
ideiglenes kiegyenlítő intézkedéseket 
fogadjon el abban az esetben, ha egy 
harmadik ország olyan intézkedéseket 
hoz, amelyek nyilvánvalóan megsértik az 
Unióval szembeni kötelezettségeit vagy 
sértik kereskedelmi érdekeit, feltéve, hogy 
az Unió eljárásjogi szempontból megfelelő 
módon megtámadta ezeket az 
intézkedéseket, és a vonatkozó 
vitarendezési mechanizmustól első fokon 
kedvező véleményt kapott.

Or. en

Indokolás

Ennek célja, hogy megerősítse a rendelet elrettentő hatását, és biztosítsa, hogy az EU gyorsan 
reagáljon, miután hivatalos vitarendezési eljárást kezdeményezett, és a vonatkozó 
vitarendezési mechanizmus első fokán kedvező véleményt kapott.

Módosítás 34
Reinhard Bütikofer

Rendeletre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) 18 hónapra fel kell függeszteni a 
kiegyenlítő intézkedések alkalmazásának 
lehetőségére vonatkozó rendelkezés 
alkalmazását azon harmadik országokkal 
szemben, amelyek olyan intézkedéseket 
fogadnak el, amelyek nyilvánvalóan 
megszegik az Európai Unióval szembeni 
kötelezettségeiket és sértik az Európai 
Unió kereskedelmi érdekeit, miután a 
vonatkozó vitarendezési mechanizmus 
első fokon kedvező véleményt nyilvánított. 

Or. en

Indokolás

A 18 hónapos felfüggesztés egybeesik a rendelet felülvizsgálatával, és arra ösztönzi a 
kereskedelmi partnereket, hogy komolyan vegyenek részt a WTO Vitarendezési Testülete 
működésének visszaállítására irányuló folyamatban.

Módosítás 35
Reinhard Bütikofer

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Jó lenne folytatni annak 
értékelését, hogy a szolgáltatások 
kereskedelme terén és a kereskedelemmel 
kapcsolatos szellemi tulajdonjogok terén 
bekövetkezett fejlemények támogatják-e a 
654/2014/EU rendelet szerinti 
intézkedések lehetséges hatályának 
kiterjesztését. Helyénvaló lenne, ha a 
Bizottság rövid távú felülvizsgálat 
keretében, az e rendelet hatálybalépésétől 
számított 18 hónapon belül, de legkésőbb 
két éven belül értékelné ezeket a 
szempontokat. A felülvizsgálatot adott 
esetben megfelelő jogalkotási javaslatok is 
követhetik.
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Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy e felülvizsgálat során ne terjesszék ki a rendelet hatályát, a következő 
felülvizsgálat időpontját olyan időkeretben kell meghatározni, amely lehetővé teszi az EU 
számára, hogy gyorsan reagáljon a nemzetközi kereskedelempolitika alakulására, különös 
tekintettel a kereskedelmi partnerek szolgáltatási és szellemi tulajdonnal kapcsolatos 
kötelezettségvállalásaira.

Módosítás 36
Emmanouil Fragkos

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 rendelkezését 
újabb ötéves időszakra meg kell újítani, és 
annak ki kell terjednie a javasolt módosítás 
alkalmazására. Amennyiben egy jövőbeli 
felülvizsgálat rámutat arra, hogy szükség 
van további kereskedelempolitikai 
intézkedéseknek a 654/2014/EU rendelet 
hatálya alá vonására, az ilyen 
intézkedések belefoglalására irányuló 
jogalkotási javaslatot teljes körű 
hatásvizsgálatnak kell kísérnie.

Or. en

Módosítás 37
Tiziana Beghin

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 

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

Or. en

Módosítás 38
Reinhard Bütikofer

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 rendelkezését 
újabb két évre meg kell újítani, és annak ki 
kell terjednie a javasolt módosítás 
alkalmazására.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy e felülvizsgálat során ne terjesszék ki a rendelet hatályát, a következő 
felülvizsgálat időpontját olyan időkeretben kell meghatározni, amely lehetővé teszi az EU 
számára, hogy gyorsan reagáljon a nemzetközi kereskedelempolitika alakulására, különös 
tekintettel a kereskedelmi partnerek szolgáltatási és szellemi tulajdonnal kapcsolatos 
kötelezettségvállalásaira.

Módosítás 39
Helmut Scholz

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 rendelkezését 
2023-ig meg kell újítani, és annak ki kell 
terjednie a javasolt módosítás 
alkalmazására.

Or. en
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Módosítás 40
Tiziana Beghin

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

Hatályos szöveg Módosítás

-1. Az 1. cikk első bekezdése a) pontja 
helyébe a következő szöveg lép:

a) azokban az esetekben, ha harmadik 
országok az Unió érdekeit sértő módon 
nemzetközi kereskedelmi szabályokat 
szegnek meg, a kielégítő megoldás 
érdekében olyan módon reagálhasson, 
amely visszaállítja az uniós gazdasági 
szereplők számára az előnyöket;

a) azokban az esetekben, ha harmadik 
országok az Unió érdekeit sértő módon 
nemzetközi kereskedelmi szabályokat 
szegnek meg, a megfelelő megoldás 
érdekében olyan módon reagálhasson, 
amely visszaállítja az uniós gazdasági 
szereplők számára az előnyöket;

Or. en

Módosítás 41
Tiziana Beghin

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

Hatályos szöveg Módosítás

-1a. Az 1. cikk első bekezdésében a b) 
pont 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 és szolgáltatások számára biztosított 
elbánásban az Unió érdekeit érintő változás 
következik be.

Or. en
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Indokolás

Kötelező kiterjeszteni a hatályt a lehetséges módosításokra, köztük a szolgáltatásokra is.

Módosítás 42
Tiziana Beghin

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

Hatályos szöveg Módosítás

-1b. A 2. cikk első bekezdésében a b) 
pont 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”: tarifaengedmények, 
szellemitulajdon-jogokkal vagy 
szolgáltatásokkal kapcsolatos egyedi 
kötelezettségvállalások vagy más olyan 
előnyök, amelyek alkalmazására az Unió 
harmadik országokkal folytatott 
kereskedelme terén elkötelezte magát 
minden olyan nemzetközi kereskedelmi 
megállapodás alapján, amelyben részes 
fél;

Or. en

Módosítás 43
Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
654/2014/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – aa pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a WTO vizsgálóbizottsági jelentés 
köröztetését követően, amely részben vagy 
egészben helyt ad az Európai Unió által 
benyújtott kereseteknek, ha a WTO 
vitarendezési egyetértésének 17. cikke 

aa) ha a WTO vitarendezési 
egyetértésének 17. cikke szerinti 
fellebbezés nem teljesíthető, és ha a 
harmadik ország nem egyezett bele a WTO 
vitarendezési egyetértésének 25. cikke 
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szerinti fellebbezés nem teljesíthető, és ha 
a harmadik ország nem egyezett bele a 
WTO vitarendezési egyetértésének 25. 
cikke szerinti időközi fellebbezési 
választottbírósági eljárásba;

szerinti időközi fellebbezési 
választottbírósági eljárásba;

Or. en

Módosítás 44
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa)  a szöveg a következő ab) ponttal 
egészül ki:
ab) abban az esetben, ha egy harmadik 
ország olyan kereskedelempolitikai 
intézkedéseket fogad el, amelyek 
érvénytelenítik vagy sértik az Unió 
kereskedelmi érdekeit, és amelyek a 
nemzetközi jog egyértelmű megsértését 
jelentik, és amelyeket az Unió a WTO-nál 
megtámad;

Or. en

Módosítás 45
Helmut Scholz

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 

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

regionális vagy kétoldalú 
megállapodásokkal kapcsolatos 
kereskedelmi vitákban, amennyiben az 
ítélethozatal nem lehetséges, mivel a 
harmadik ország nem teszi meg a 
vitarendezési eljárás működéséhez 
szükséges lépéseket, többek között az Unió 
kereskedelmi megállapodásainak és 
társulási megállapodásainak 
kereskedelemmel és fenntartható 
fejlődéssel foglalkozó fejezeteiben tett 
kötelezettségvállalás tekintetében;

Or. en

Indokolás

Az Unió a kereskedelemről és a fenntartható fejlődésről szóló egyes fejezetek tartalmát és 
kötelezettségvállalásait kötelező erejűnek tekinti, ezért képesnek kell lennie arra, hogy 
reagáljon, ha valamely partner nem teljesíti a rá háruló kötelezettségeket a kapcsolódó viták 
rendezésére irányuló, megállapodás szerinti eljárások során.

Módosítás 46
Reinhard Bütikofer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szöveg a következő bc) ponttal 
egészül ki: 
bc) az a), aa), b) és bb) pontok sérelme 
nélkül, ha egy harmadik ország olyan 
intézkedéseket hoz, amelyek 
nyilvánvalóan megsértik az Unióval 
szembeni kötelezettségeit vagy sértik 
kereskedelmi érdekeit, feltéve, hogy az 
Unió eljárásjogi szempontból megfelelő 
módon megtámadta ezeket az 
intézkedéseket, és azt követően, hogy az 
illetékes vitarendezési mechanizmustól 
első fokon kedvező véleményt kapott. 
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Or. en

Módosítás 47
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szöveg a következő bc) ponttal 
egészül ki: 
bc) más nemzetközi kereskedelmi 
megállapodásokkal, többek között 
regionális vagy kétoldalú 
megállapodásokkal kapcsolatos 
kereskedelmi vitákban, amennyiben az 
ítélethozatal többek között azért nem 
lehetséges, mert nincsenek konkrét 
rendelkezések, ami meghiúsítja a 
vitarendezési eljárás működését;

Or. en

Módosítás 48
Tiziana Beghin

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

Hatályos szöveg Módosítás

ba) a d) pont 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 alapján engedményeket vagy 
kötelezettségvállalásokat módosít anélkül, 
hogy megállapodás született volna 
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kompenzációs kiigazításokról.

Or. en

Módosítás 49
Anna-Michelle Asimakopoulou, Christophe Hansen, Seán Kelly, Daniel Caspary, 
Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szöveg a következő da) ponttal 
egészül ki:
da) ha egy harmadik ország 
észszerűtlen vagy hátrányosan 
megkülönböztető intézkedéseket hoz, 
nyilvánvalóan megsértve az Unióval 
szembeni kereskedelmi kötelezettségeit, 
amely súlyosan sértheti az Unió 
kereskedelmi érdekeit vagy 
veszélyeztetheti a stratégiai autonómiáját, 
feltéve, hogy az Unió megfelelő módon 
megtámadta ezeket az intézkedéseket az 
illetékes vitarendezési mechanizmus előtt.

Or. en

Módosítás 50
Tiziana Beghin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a szöveg a következő da) ponttal 
egészül ki:
da) amikor egy harmadik ország olyan 
kereskedelmi intézkedéseket fogad el, 
amelyek nyilvánvalóan ellentétesek a 
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nemzetközi joggal és sértik az Unió 
kereskedelmi érdekeit;

Or. en

Módosítás 51
Tiziana Beghin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) a szöveg a következő db) ponttal 
egészül ki:
db) amikor egy harmadik ország olyan 
szakpolitikai intézkedéseket fogad el, 
amelyek egyértelműen megszegik azon 
kereskedelmi megállapodások 
kereskedelmi és fenntartható fejlődésről 
szóló fejezete szerinti kötelezettségeit, 
amelyeknek részes fele;

Or. en

Indokolás

Garantálnunk kell az egyensúly helyreállítását célzó intézkedéseket abban az esetben, ha a 
kereskedelemre és a fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezetekben foglalt kötelezettségeket 
nem tartják be.

Módosítás 52
Paolo De Castro, Bernd Lange, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Costas 
Mavrides

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 bb) amennyiben a 3. cikk aa), illetve a 
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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;

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, és a 
lehető legnagyobb mértékben 
kárpótolniuk kell az érintett uniós 
ágazatokat;

Or. en

Módosítás 53
Tiziana Beghin

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) vagy f) 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;”

Or. en

Módosítás 54
Reinhard Bütikofer

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

Or. en

Módosítás 55
Anna-Michelle Asimakopoulou

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), vagy 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;”

Or. en

Módosítás 56
Paolo De Castro, Bernd Lange, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Costas 
Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
654/2014/EU rendelet
4a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A szöveg a következő cikkel 
egészül ki:
4a. cikk
Az Európai Parlament vagy a tagállamok 
kérése
(1) Az Európai Parlament vagy a 
tagállamok felkérhetik 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 vagy 
valamely tagállam úgy dönt, hogy él az (1) 
bekezdésben említett lehetőséggel, a 
Bizottság rendelkezésére kell bocsátania 
minden olyan, a 3. cikkben említett 
esetekre vonatkozó bizonyítékot, amely 
érvényteleníti vagy sérti az Unió 
kereskedelmi érdekeit.
(3) A kérelem kézhezvételét követően a 
Bizottság haladéktalanul tájékoztatja az 
Európai Parlamentet és a tagállamokat 
arról, hogy hogyan kívánja nyomon 
követni a kérelmet.

Or. en

Módosítás 57
Tiziana Beghin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 58
Tiziana Beghin

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

Hatályos szöveg Módosítás

2b. A 7. cikk (2) bekezdése c) 
pontjának 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  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.

Or. en

Módosítás 59
Reinhard Bütikofer

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 

[az e módosító rendelet hatálybalépésétől 
számított 18 hónapon belül]  és [az e 
módosító rendelet hatálybalépésétől 
számított 2 éven belül] között a Bizottság 
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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.

felülvizsgálja e rendelet hatályát, 
figyelembe véve különösen a hatály [e 
módosító rendelet hatálybalépésének 
napja]-tól/-től hatályos módosításait, 
többek között – az EU kereskedelmi 
partnereinek szolgáltatási és szellemi 
tulajdonnal kapcsolatos 
kötelezettségvállalásai megerősítésére való 
tekintettel – a hatály kiterjesztésének 
lehetőségét, az esetlegesen elfogadásra 
kerülő kereskedelempolitikai 
intézkedéseket, valamint azok 
végrehajtását, és megállapításairól jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy e felülvizsgálat során ne terjesszék ki a rendelet hatályát, a következő 
felülvizsgálat időpontját olyan időkeretben kell meghatározni, amely lehetővé teszi az EU 
számára, hogy gyorsan reagáljon a nemzetközi kereskedelempolitika alakulására, különös 
tekintettel a kereskedelmi partnerek szolgáltatási és szellemi tulajdonnal kapcsolatos 
kötelezettségvállalásaira.

Módosítás 60
Tiziana Beghin

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.

A Bizottság [az e módosító rendelet 
hatálybalépésétől számított 3 éven belül] 
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.
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Or. en

Módosítás 61
Helmut Scholz

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.

A Bizottság 2023. 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.

Or. en

Indokolás

E rendelet hatályának felülvizsgálatával a jelenlegi Parlamentnek kell ismét foglalkoznia.

Módosítás 62
Tiziana Beghin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a (2) bekezdés első albekezdésének 
első mondata helyébe a következő szöveg 
lép:

törölve

Az (1) bekezdés szerint eljárva a Bizottság 
arra irányuló felülvizsgálatot is végez, 
hogy e rendelet a szolgáltatások 
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kereskedelmét érintő engedmények vagy 
más kötelezettségek felfüggesztésére 
irányuló további kereskedelempolitikai 
intézkedéseket is előirányozzon.

Or. en

Módosítás 63
Reinhard Bütikofer

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

Hatályos szöveg Módosítás

(3a) A 12. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

12. cikk 12. cikk

Hatálybalépés Hatálybalépés

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

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba.  
Az 1. cikk (3) bekezdésének bc) pontját 
[Kiadóhivatal, kérjük, illesszék be az e 
rendelet hatálybalépésének kezdőnapját 
18 hónappal követő nap dátumát]-tól/-től 
kell alkalmazni.

Or. en


