
AM\1212617HU.docx PE657.254v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

2020/0051(COD)

14.9.2020

MÓDOSÍTÁS:
3 - 11
Jelentéstervezet
Emmanuel Maurel
(PE652.538v02-00)

az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz 
kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi 
intézkedések bevezetéséről

Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2020)0135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD))



PE657.254v01-00 2/7 AM\1212617HU.docx

HU

AM_Com_LegReport



AM\1212617HU.docx 3/7 PE657.254v01-00

HU

Módosítás 3
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1215/2009/EK tanácsi 
rendelet2korlátlan vámmentes hozzáférést 
biztosított az uniós piachoz a stabilizációs 
és társulási folyamat résztvevőitől 
származó szinte összes termék számára 
abban a terjedelemben és addig az 
időpontig, amíg az EU kétoldalú 
megállapodásokat nem köt ezekkel a 
felekkel.

(1) Az 1215/2009/EK tanácsi rendelet2 
korlátlan vámmentes hozzáférést biztosított 
az uniós piachoz a stabilizációs és társulási 
folyamat résztvevőitől származó szinte 
összes termék számára abban a 
terjedelemben és addig az időpontig, amíg 
az EU kétoldalú megállapodásokat nem köt 
ezekkel a kedvezményezett felekkel.

_________________ _________________
2 A Tanács 1215/2009/EK rendelete (2009. 
november 30.) az Európai Unió 
stabilizációs és társulási folyamatában részt 
vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és 
területekre vonatkozóan kivételes 
kereskedelmi intézkedések bevezetéséről 
(HL L 328., 2009.12.15., 1. o.).

2 A Tanács 1215/2009/EK rendelete (2009. 
november 30.) az Európai Unió 
stabilizációs és társulási folyamatában részt 
vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és 
területekre vonatkozóan kivételes 
kereskedelmi intézkedések bevezetéséről 
(HL L 328., 2009.12.15., 1. o.).

Or. en

Módosítás 4
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Időközben mind a hat féllel létrejött 
a stabilizációs és társulási megállapodás, 
ezek közül az utolsó – egyrészről az 
Európai Unió és az Európai Atomenergia-
közösség, másrészről Koszovó3között – 
2016. április 1-jén lépett hatályba.

(2) Időközben mind a hat 
kedvezményezett féllel létrejött a 
stabilizációs és társulási megállapodás. Az 
egyrészről az Európai Unió és az Európai 
Atomenergia-közösség, másrészről 
Koszovó3 között kötött stabilizációs és 
társulási megállapodás volt az utolsó, és 
2016. április 1-jén lépett hatályba.

_________________ _________________
3 *Ez a megnevezés nem érinti a jogállással 3 *Ez a megnevezés nem érinti a jogállással 
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kapcsolatos álláspontokat, továbbá 
összhangban van az 1244 (1999) sz. ENSZ 
BT-határozattal és a Nemzetközi 
Bíróságnak a koszovói függetlenségi 
nyilatkozatról szóló véleményével.

kapcsolatos álláspontokat, továbbá 
összhangban van az 1244 (1999) sz. ENSZ 
BT-határozattal és a Nemzetközi 
Bíróságnak a koszovói függetlenségi 
nyilatkozatról szóló véleményével.

Or. en

Módosítás 5
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (EU) 2017/1464 
felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelet4módosította ugyan az 
1215/2009/EK rendeletet – megszüntette a 
Koszovónak nyújtott kétoldalú 
kedvezményeket –, de a Kombinált 
Nómenklatúra 7. és 8. árucsoportjába 
tartozó termékekre vonatkozó vámok 
felfüggesztésének formájában továbbra is 
egyoldalú kedvezményeket biztosított a 
nyugat-balkáni kedvezményezetteknek, és 
fenntartotta a borra vonatkozó 30 000 hl-es 
globális vámkontingenshez való 
hozzáférésüket.

(3) Az (EU) 2017/1464 
felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelet4 módosította ugyan az 
1215/2009/EK rendeletet – megszüntette a 
Koszovónak nyújtott kétoldalú 
kedvezményeket –, de a Kombinált 
Nómenklatúra 7. és 8. árucsoportjába 
tartozó termékekre vonatkozó vámok 
felfüggesztésének formájában továbbra is 
egyoldalú kedvezményeket biztosított a 
nyugat-balkáni kedvezményezett feleknek, 
és fenntartotta a borra vonatkozó 30 000 
hl-es globális vámkontingenshez való 
hozzáférésüket.

_________________ _________________
4 A Bizottság (EU) 2017/1464 
felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. 
június 2.) az egyrészről az Európai Unió és 
az Európai Atomenergia-közösség, és 
másrészről Koszovó* közötti stabilizációs 
és társulási megállapodás hatálybalépése 
miatt az 1215/2009/EK tanácsi rendelet 
Koszovónak nyújtott kereskedelmi 
engedmények tekintetében történő 
módosításáról.

4 A Bizottság (EU) 2017/1464 
felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. 
június 2.) az egyrészről az Európai Unió és 
az Európai Atomenergia-közösség, és 
másrészről Koszovó* közötti stabilizációs 
és társulási megállapodás hatálybalépése 
miatt az 1215/2009/EK tanácsi rendelet 
Koszovónak nyújtott kereskedelmi 
engedmények tekintetében történő 
módosításáról.

Or. en

Módosítás 6
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Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
1215/2009/EK
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Albániából, Bosznia-
Hercegovinából, Koszovóból5, 
Montenegróból, Észak-Macedóniából és 
Szerbiából származó, a Kombinált 
Nómenklatúra 7. és 8. árucsoportjába 
tartozó termékek mennyiségi korlátozások 
vagy azokkal azonos hatású intézkedések 
nélkül, illetőleg vámok és azokkal azonos 
hatású díjak alól mentesen behozhatók az 
Unióba.

(1) Az Albánia, Bosznia-Hercegovina, 
Koszovó5, Montenegró, Észak-Macedónia 
és Szerbia kedvezményezett feleitől 
származó, a Kombinált Nómenklatúra 7. és 
8. árucsoportjába tartozó termékek 
mennyiségi korlátozások vagy azokkal 
azonos hatású intézkedések nélkül, 
illetőleg vámok és azokkal azonos hatású 
díjak alól mentesen behozhatók az Unióba.

_________________ _________________
5 *Ez a megnevezés nem érinti a jogállással 
kapcsolatos álláspontokat, továbbá 
összhangban van az 1244 (1999) sz. ENSZ 
BT-határozattal és a Nemzetközi 
Bíróságnak a koszovói függetlenségi 
nyilatkozatról szóló véleményével.

5 *Ez a megnevezés nem érinti a jogállással 
kapcsolatos álláspontokat, továbbá 
összhangban van az 1244 (1999) sz. ENSZ 
BT-határozattal és a Nemzetközi 
Bíróságnak a koszovói függetlenségi 
nyilatkozatról szóló véleményével.

Or. en

Módosítás 7
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a a) b) a (2) bekezdés első 
albekezdésének helyébe a következő 
szöveg lép: "Az (1) bekezdésben 
meghatározott feltételek sérelme nélkül, a 
1. cikkben meghatározott preferenciális 
szabályokból származó előnyök 
szerzésének jogosultsága függ a 
kedvezményezett feleknek a hatékony 
gazdasági reformok bevezetésére és az 
Európai Unió stabilizációs és társulási 
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folyamatában részt vevő más államokkal 
való regionális együttműködésre 
vonatkozó részvételi készségétől, 
különösen a GATT 1994 XXIV. cikkének 
és más vonatkozó WTO-
követelményeknek megfelelő 
szabadkereskedelmi területek létrehozása 
útján."

Or. en

Módosítás 8
Marco Campomenosi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az egyes érintett jogalanyok 
megfelelésének ellenőrzése érdekében a 
Bizottság 2022. július 1-je előtt időközi 
értékelést végez e rendelet bevezetéséről, 
és jelentést készít az Európai Parlament 
illetékes bizottságai számára.

Or. en

Módosítás 9
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A 8. cikk (3) bekezdését el kell 
hagyni

Or. en

Módosítás 10
Bernd Lange
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) a II. mellékletet el kell hagyni.

Or. en

Módosítás 11
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 alcím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AZ 1. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN 
EMLÍTETT VÁMKONTINGENSEKRŐL

3. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN 
EMLÍTETT VÁMKONTINGENSEKRŐL

Or. en


