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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 jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást 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 Unió vámkontingenseinek és egyéb behozatali kontingenseinek alkalmazásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2020)0375),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C9-0274/2020),

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

– tekintettel eljárási szabályzatának 59. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha a javaslatát más 
szöveggel helyettesíti, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 napon 
lép hatályba.

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra, hogy az uniós társjogalkotóknak rövid idő áll rendelkezésükre e jogi aktus 
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elfogadására, elő kell írni, hogy a rendelet a kihirdetését követően korábban hatályba lépjen. 
A rendelet 2021. január 1-től való alkalmazása nem módosul.
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INDOKOLÁS

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (a továbbiakban: Egyesült Királyság) 
2020. február 1-jén kilépett az Unióból. A kilépésről rendelkező megállapodáshoz csatolt, 
Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) az átmeneti 
időszak végétől, azaz 2021. január 1-jétől alkalmazandó. 

A jegyzőkönyv kimondja, hogy Észak-Írország az Egyesült Királyság vámterületének része, 
és hogy az Egyesült Királyság kiterjesztheti Észak-Írországra a Kereskedelmi Világszervezet 
engedményes listáinak területi hatályát. A jegyzőkönyv értelmében az Észak-Írország 
tekintetében az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban a jegyzőkönyv révén 
alkalmazandóvá tett uniós jogi rendelkezésekben szereplő, az Unió vámterületére vonatkozó 
bármely hivatkozást úgy kell érteni, hogy az magában foglalja Észak-Írország szárazföldi 
területét. Ez azt jelenti, hogy noha Észak-Írország hivatalosan az Egyesült Királyság 
vámterületéhez tartozik, az Egyesült Királyság Észak-Írország tekintetében úgy köteles 
alkalmazni az uniós vámjogszabályokat, mintha Észak-Írország még mindig az Unió 
vámterületéhez tartozna. 

Az Unió és az Egyesült Királyság között a jegyzőkönyv alapján létrejött kétoldalú 
megállapodások nem teremtenek jogokat és kötelezettségeket harmadik országok számára. Az 
Észak-Írországba behozott, harmadik országból származó árukra alkalmazandó uniós 
behozatali vámkontingensek vagy egyéb behozatali kontingensek alapján történő behozatal 
nem számítható be az adott harmadik ország Unióval szembeni jogaiba, kivéve, ha a harmadik 
ország ehhez hozzájárult. Ez a helyzet az Unió vámkontingenseinek vagy egyéb behozatali 
kontingenseinek esetleges megkerülése révén veszélyezteti az Unió egységes piacának 
megfelelő működését és a közös kereskedelempolitika integritását. A harmadik országokkal 
kötött, kiviteli vámkontingenseket tartalmazó megállapodások előírják, hogy az árukat az 
Unióba importálják. Ezért a harmadik országok megtagadhatják az Észak-Írországba irányuló 
közvetlen behozatalra vonatkozó exportengedélyek kiadását.

E csupán egyetlen lényegi rendelkezést tartalmazó javaslat egyértelművé teszi, hogy az Unió 
vámkontingenseinek és egyéb behozatali kontingenseinek csak az Unióba, és nem az Észak-
Írországba behozott és ott szabad forgalomba bocsátott áruk tekintetében kell rendelkezésre 
állniuk. Ennek módja valamennyi olyan uniós terület felsorolása, amelyeken az áruk szabad 
forgalomba bocsáthatók, és e lista Észak-Írországot nem foglalja magában.

Az előadó egyetért a javaslattal. Az egyetlen javasolt módosítás a rendeletnek az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való közzététele utáni korábbi hatálybalépés, mivel az uniós 
társjogalkotóknak elegendő időre van szükségük ahhoz, hogy a jogi aktust 2020 végéig 
elfogadják. Az alkalmazás kezdő időpontja nem módosul. Az előadó arra kéri a képviselőket, 
hogy a javaslathoz ne terjesszenek elő egyéb módosításokat, hogy lehetővé tegyék a jogi 
aktus lehető legzökkenőmentesebb elfogadását.


