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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 jobboldali 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 egyes termékekre vonatkozó vámok eltörléséről szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2020)0496 – C9-0284/2020 – 2020/0253(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2020)0496),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C9-0284/2020),

– 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 olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

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

Egy 2020. augusztus 21-i együttes nyilatkozatban Hogan biztos és az Egyesült Államok 
kereskedelmi képviselője, Robert Lighthizer egy vámcsökkentési csomagot jelentettek be, amely 
„csupán a kezdetét jelzi egy olyan folyamatnak, amely további megállapodásokhoz fog vezetni 
egy szabadabb, tisztességesebb és kölcsönösebb transzatlanti kereskedelem megvalósítása 
jegyében”1. 

E rendelettel a Bizottság a homárra vonatkozó több vámtarifa eltörlését javasolja. E vámok 
eltörlése az alábbi két feltételtől függ: a) az Egyesült Államok ténylegesen csökkenti a 
vámtételeket egy meghatározott számú termékre vonatkozóan (készételek, bizonyos 
kristályüvegáruk, felületkezelő anyagok, lőporok, öngyújtók és alkatrészeik), valamint b) az 
Egyesült Államok tartózkodik az Európai Unióval szembeni olyan új intézkedések 
bevezetésétől, amelyek aláássák az együttes nyilatkozat célkitűzéseit.

A Bizottság úgy mutatta be ezt a kezdeményezést, mint amely az USA és az EU között 
megtárgyalt első vámcsökkentés több mint két évtized alatt, és amely az EU és az USA 
közötti kapcsolatok javításának első lépése. Ez a „minimegállapodás” tehát – annak ellenére, 
hogy hatálya igen korlátozott – a folyamatban lévő viták rendezését is támogathatja. Továbbá 
a vámokat „erga omnes” módon szüntetik meg a Kereskedelmi Világszervezet „legnagyobb 
kedvezményben részesített nemzet” elvével összhangban.

Az Egyesült Államok európai acélra és alumíniumra, valamint mezőgazdasági termékekre 
vonatkozó vámjaival kapcsolatos, folyamatban lévő vitáktól függetlenül a Parlamentnek 
támogatnia kell ezt a megállapodást, mint amely az alapját képezi egy megújult, konstruktív 
transzatlanti kapcsolatnak, amely mind az EU, mind az USA polgárainak és gazdaságainak 
érdekét szolgálja. Ez a vámcsökkentési csomag remélhetőleg megnyitja az utat az Egyesült 
Államokkal való további kiegyensúlyozott, ambiciózusabb és átfogóbb tárgyalások előtt, 
amelyekben a Parlament teljes mértékben betölti majd intézményi szerepét.

A fentiek fényében az előadó egyetért az Európai Bizottság által előterjesztett javaslattal.

1 https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2178

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2178

