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PR_COD_1amCom

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 jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi 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 jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi 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 Uniónak és tagállamainak a harmadik országok által alkalmazott gazdasági 
kényszerítéssel szembeni védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2021)0775 – C9-0000/2021 – 2021/0406(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2021)0775),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C9-0000/2021),

– tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

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

– tekintettel a Jogi Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok használatára vonatkozó 
véleményére,

– tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése 
alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra, a Bizottság által tett azon 
kötelezettségvállalásra, hogy hozzájárul a Parlament által elfogadott állásponthoz, és 
tekintettel a Tanács képviselőjének 2021. december 14-i írásbeli 
kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az említett állásponttal, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

– tekintettel eljárási szabályzata 59., 40. és 41. cikkére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság véleményére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A9-0000/2021),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik 
szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

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



PE703.008v01-00 6/38 PR\1245607HU.docx

HU

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Egyesült Nemzetek 
Alapokmányának 1. cikke értelmében az 
Egyesült Nemzetek céljai közé tartozik, 
hogy a nemzetek között a népeket 
megillető egyenjogúság elvének 
tiszteletben tartásán alapuló baráti 
kapcsolatokat fejlessze.

(3) Az Egyesült Nemzetek 
Alapokmányának 1. cikke értelmében az 
Egyesült Nemzetek céljai közé tartozik, 
hogy a nemzetek között a népeket 
megillető egyenjogúság elvének 
tiszteletben tartásán alapuló baráti 
kapcsolatokat fejlessze. Ezen túlmenően a 
nemzetközi kapcsolatokat az Egyesült 
Nemzetek Alapokmányával összhangban 
az államok közötti baráti kapcsolatok és 
együttműködés nemzetközi jogi 
alapelveiről szóló nyilatkozatnak 
megfelelően a szuverén egyenlőség és a be 
nem avatkozás elveivel összhangban kell 
folytatni.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az államok nemzetközi jogot sértő 
cselekményei miatti felelősségét az 
Egyesült Nemzetek Nemzetközi Jogi 
Bizottsága 2001-ben kodifikálta1a, és 
ennek kell vezérelnie az Unió fellépését 
azokban az esetekben, amikor az Unió 
harmadik ország részéről nemzetközi 
jogot sértő magatartásnak minősülő 
gazdasági kényszerítéssel szembesül. A 
„Nyilatkozat az államok közötti baráti 
kapcsolatok és együttműködés nemzetközi 
jogi alapelveiről Egyesült Nemzetek 
Alapokmányával összhangban”1b 
kimondja, hogy egyetlen állam sem 
alkalmazhat gazdasági, politikai vagy 



PR\1245607HU.docx 7/38 PE703.008v01-00

HU

bármely más típusú intézkedéseket vagy 
bátoríthat ilyen intézkedések 
alkalmazására egy másik állam 
kényszerítésére abból a célból, hogy elérje 
attól szuverén jogai gyakorlásának 
alárendelését vagy bármely jellegű előny 
biztosítását. A nemzetközi szokásjog e 
kodifikált szabályai kötelező erejűek.
__________________
1a Az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Jogi 
Bizottságának 2001. évi ötvenharmadik 
ülésszakán elfogadott és az Egyesült 
Nemzetek Közgyűlése által az 56/83. sz. 
határozattal elismert, az államok 
nemzetközi jogot sértő cselekményeiért 
való felelősségéről szóló cikkek.
1b Az ENSZ Közgyűlése 1970. október 24-i 
2625. (XXV.) sz. határozata. 

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Alapvető fontosságú, hogy az EU – 
bár minden esetben a nemzetközi jog 
keretein belül jár el –, megfelelő eszközzel 
rendelkezzen ahhoz, hogy saját, illetve 
tagállamai jogainak és érdekeinek 
védelmében elrettentse a harmadik 
országokat a gazdasági 
nyomásgyakorlástól, illetve fellépjen az 
erre irányuló intézkedéseikkel szemben. Ez 
a helyzet különösen akkor, ha harmadik 
országok olyan kereskedelmi vagy 
beruházási intézkedéseket hoznak, amelyek 
beavatkoznak az Unió vagy valamely 
tagállam legitim, szuverén döntéseibe 
azáltal, hogy megpróbálják 
megakadályozni vagy elérni egy adott 
aktusnak az Unió vagy valamely tagállam 
általi megszüntetését, módosítását vagy 

(6) Alapvető fontosságú, hogy az EU – 
bár minden esetben a nemzetközi jog 
keretein belül jár el –, megfelelő eszközzel 
rendelkezzen ahhoz, hogy saját, illetve 
tagállamai jogainak és érdekeinek 
védelmében elrettentse a harmadik 
országokat a gazdasági 
nyomásgyakorlástól, illetve fellépjen az 
erre irányuló intézkedéseikkel szemben. Ez 
a helyzet különösen akkor, ha harmadik 
országok olyan kereskedelmi vagy 
beruházási intézkedéseket hoznak, 
mulasztanak el meghozni vagy ilyenek 
meghozatalával fenyegetnek, amelyek 
beavatkoznak az Unió vagy valamely 
tagállam legitim, szuverén döntéseibe 
azáltal, hogy megpróbálják 
megakadályozni vagy elérni egy adott 
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elfogadását. A kereskedelmet vagy a 
beruházásokat érintő ilyen intézkedések 
nemcsak a harmadik ország területén 
hozott és ott hatást kifejtő intézkedéseket 
foglalhatják magukban, hanem a harmadik 
ország által – többek között a harmadik 
ország által ellenőrzött vagy irányított és az 
Unióban jelen lévő szervezetek révén – tett 
olyan lépéseket is, amelyek káros hatással 
vannak az Unióban folytatott gazdasági 
tevékenységekre.

aktusnak – többek között egy adott 
szakpolitikai döntésnek vagy valamely 
szakpolitikai döntéssel kapcsolatos 
álláspontnak, például európai parlamenti 
állásfoglalásnak – az Unió vagy valamely 
tagállam általi megszüntetését, módosítását 
vagy elfogadását. A kereskedelmet vagy a 
beruházásokat érintő ilyen intézkedések 
vagy az azokra irányuló fenyegetés 
nemcsak a harmadik ország területén 
hozott és ott hatást kifejtő intézkedések 
meghozatalát, meghozatalának 
elmulasztását vagy ilyen intézkedések 
meghozatalával való fenyegetést vagy 
meghozandó intézkedéseket foglalhatják 
magukban, hanem a harmadik ország által 
– többek között a harmadik ország által 
ellenőrzött vagy irányított és az Unióban 
jelen lévő szervezetek révén – tett olyan 
lépéseket vagy ilyen lépésekre irányuló 
fenyegetést is, amelyek káros hatással 
vannak az Unióban folytatott gazdasági 
tevékenységekre.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Ez a rendelet kiegészíti a 
kereskedelem területére vonatkozó uniós 
jogot, például az (EU) 2021/167 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletet1a. Ez a 
rendelet kizárólag a harmadik országok 
által alkalmazott olyan kényszerítés 
esetében alkalmazandó, amelyre más 
uniós jogi eszközök nem alkalmazandók.
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2021/167 rendelete (2021. február 
10.) a nemzetközi kereskedelmi szabályok 
alkalmazása és érvényesítése terén az 
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Unióra ruházott jogok gyakorlásáról szóló 
654/2014/EU rendelet módosításáról (HL 
L 49., 2021.2.12., 1. o.). 

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az arányosság elvével összhangban 
a gazdasági kényszerítés elleni uniós 
fellépés hatékony és átfogó keretének 
létrehozása tekintetében szükséges és 
helyénvaló szabályokat megállapítani a 
harmadik országok által gazdasági 
kényszerítés céljából alkalmazott 
intézkedések vizsgálatára, meghatározására 
és az azokkal szembeni fellépésre 
vonatkozóan. Az Unió válaszintézkedéseit 
meg kell előznie különösen a tények 
vizsgálatának, a gazdasági kényszerítés 
fennállása megállapításának és – 
amennyiben lehetséges – az érintett 
harmadik országgal együttműködésben 
megoldás találására irányuló 
erőfeszítéseknek. Az Unió által alkalmazott 
bármely intézkedésnek arányban kell állnia 
a harmadik országok gazdasági 
kényszerítést célzó intézkedései által 
okozott kárral. Az uniós 
válaszintézkedések meghatározására 
szolgáló kritériumoknak figyelembe kell 
venniük különösen azt, hogy el kell kerülni 
vagy minimálisra kell csökkenteni a 
járulékos hatásokat, az uniós gazdasági 
szereplőkre háruló adminisztratív terheket 
és költségeket, valamint szem előtt kell 
tartani az Unió érdekeit. Ezért ez a rendelet 
az Európai Unióról szóló szerződés 5. 
cikkének (4) bekezdésével összhangban 
nem lépi túl a kitűzött célok eléréséhez 
szükséges mértéket.

(9) Az arányosság elvével összhangban 
a gazdasági kényszerítés elleni uniós 
fellépés hatékony és átfogó keretének 
létrehozása tekintetében szükséges és 
helyénvaló szabályokat megállapítani a 
harmadik országok által gazdasági 
kényszerítés céljából alkalmazott 
intézkedések vizsgálatára, meghatározására 
és az azokkal szembeni fellépésre 
vonatkozóan. Az Unió válaszintézkedéseit 
meg kell előznie különösen a tények 
vizsgálatának, a gazdasági kényszerítés 
fennállása megállapításának és – 
amennyiben lehetséges – az érintett 
harmadik országgal együttműködésben 
megoldás találására irányuló 
erőfeszítéseknek. Az Unió által alkalmazott 
bármely intézkedésnek arányban kell állnia 
a harmadik országok gazdasági 
kényszerítést célzó intézkedései által 
okozott kárral. Az uniós 
válaszintézkedések meghatározására 
szolgáló kritériumoknak figyelembe kell 
venniük különösen azt, hogy el kell kerülni 
vagy minimálisra kell csökkenteni az 
eszkaláció kockázatait a nemzetközi 
kereskedelemben, a járulékos hatásokat, az 
uniós gazdasági szereplőkre háruló 
adminisztratív terheket és költségeket, 
valamint szem előtt kell tartani az Unió 
érdekeit. Ezért ez a rendelet az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban nem lépi túl a 
kitűzött célok eléréséhez szükséges 
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mértéket.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A Bizottságnak saját 
kezdeményezésére vagy bármely forrásból 
– többek között jogi és természetes 
személyektől vagy valamely tagállamtól – 
kapott információk alapján meg kell 
vizsgálnia, hogy a harmadik ország által 
alkalmazott intézkedések kényszerítő 
jellegűek-e. E vizsgálatot követően a 
Bizottságnak határozatban kell 
megállapítania, hogy a harmadik ország 
által alkalmazott adott intézkedés 
kényszerítő jellegű-e. A Bizottságnak, ha 
megállapítja a gazdasági kényszerítés 
fennállását, ezt minden esetben közölnie 
kell a szóban forgó harmadik országgal, és 
azt egyidejűleg fel kell kérnie arra, hogy 
hagyjon fel a gazdasági kényszerítéssel, és 
adott esetben orvosolja az okozott károkat.

(13) A Bizottságnak lehetősége van 
arra, hogy saját kezdeményezésére vagy 
bármely forrásból – többek között jogi és 
természetes személyektől vagy valamely 
tagállamtól – kapott információk alapján 
megvizsgálja, és – különösen 
megalapozott panasz esetén – meg kell 
vizsgálnia, hogy a harmadik ország által 
alkalmazott intézkedések kényszerítő 
jellegűek-e. E vizsgálatot követően a 
Bizottságnak határozatban kell 
megállapítania, hogy a harmadik ország 
által alkalmazott adott intézkedés 
kényszerítő jellegű-e. A Bizottságnak, ha 
megállapítja a gazdasági kényszerítés 
fennállását, ezt minden esetben közölnie 
kell a szóban forgó harmadik országgal, és 
azt egyidejűleg fel kell kérnie arra, hogy 
hagyjon fel a gazdasági kényszerítéssel, és 
adott esetben orvosolja az okozott károkat.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az Uniónak támogatnia kell a 
gazdasági kényszerítést célzó, ugyanazon 
vagy hasonló intézkedések által érintett 
harmadik országokat vagy más érdekelt 

(14) Az Uniónak együtt kell működnie a 
gazdasági kényszerítést célzó, ugyanazon 
vagy hasonló intézkedések által érintett 
harmadik országokkal vagy más érdekelt 
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harmadik országokat, és együtt kell 
működnie azokkal. Az Uniónak részt kell 
vennie a gazdasági kényszerítés 
megelőzésére vagy felszámolására 
irányuló, két-, több-, vagy sokoldalú 
fórumokon folytatott nemzetközi 
koordinációban.

harmadik országokkal. Az Uniónak részt 
kell vennie a gazdasági kényszerítés 
megelőzésére vagy felszámolására 
alkalmas valamennyi, két-, több-, vagy 
sokoldalú fórumokon folytatott nemzetközi 
koordinációban.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Unió csak akkor alkalmazhat 
ellenintézkedéseket, ha más eszközök – 
például a tárgyalás, a közvetítés vagy a 
bíróság előtti vitarendezés– nem vezetnek 
a gazdasági kényszerítés azonnali és 
tényleges megszüntetéséhez és az Uniónak 
vagy tagállamainak okozott kár 
megtérítéséhez, és ha az Unió és tagállamai 
érdekeinek és jogainak védelme érdekében 
intézkedésre van szükség, és ez az Unió 
érdekét szolgálja. Helyénvaló, hogy a 
rendelet meghatározza az uniós 
válaszintézkedések elrendelésére és 
alkalmazására irányadó szabályokat és 
eljárásokat, és szükség esetén lehetővé 
tegye a gyors fellépést bármely uniós 
válaszintézkedés hatékonyságának 
megóvása érdekében.

(15) Az Uniónak célszerű proaktívan 
felhasználnia a diplomáciai tevékenység – 
például a tárgyalás, a bíróság előtti 
vitarendezés, különösen a Kereskedelmi 
Világszervezet vitarendezési 
mechanizmusán keresztül, illetve a 
közvetítés – valamennyi rendelkezésre álló 
eszközét, és azokban az esetekben kell 
ellenintézkedéseket alkalmaznia, amikor 
ezek az eszközök nem vezetnek a gazdasági 
kényszerítés azonnali és tényleges 
megszüntetéséhez és az Uniónak vagy 
tagállamainak okozott kár megtérítéséhez, 
és ha az Unió és tagállamai érdekeinek és 
jogainak védelme érdekében intézkedésre 
van szükség, és ez az Unió érdekét 
szolgálja. Helyénvaló, hogy a rendelet 
meghatározza az uniós válaszintézkedések 
elrendelésére és alkalmazására irányadó 
szabályokat és eljárásokat, és szükség 
esetén lehetővé tegye a gyors fellépést 
bármely uniós válaszintézkedés 
hatékonyságának megóvása érdekében.

Or. en
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az e rendelettel összhangban 
elfogadott uniós válaszintézkedéseket 
többek között az alábbi objektív 
kritériumok alapján kell megválasztani és 
kialakítani: hatékony-e az intézkedés 
többek között a tekintetben, hogy a 
harmadik ország ennek eredményeként 
véget vet-e a kényszerítésnek; alkalmas-e 
az intézkedés arra, hogy enyhítse a 
harmadik országok által alkalmazott, 
gazdasági kényszerítést célzó intézkedések 
által érintett uniós gazdasági szereplők 
helyzetét; az intézkedés az Uniót érintő 
negatív gazdasági és egyéb hatások 
elkerülésére vagy minimalizálására 
irányul-e; valamint nem jár-e az intézkedés 
aránytalan adminisztratív nehézségekkel és 
költségekkel. Emellett az uniós 
válaszintézkedések megválasztása és 
kialakítása során alapvető fontosságú az 
Unió érdekeinek szem előtt tartása. Az 
uniós válaszintézkedéseket a lehetőségek 
széles köréből kell kiválasztani annak 
érdekében, hogy minden esetben a 
legmegfelelőbb intézkedéseket lehessen 
elfogadni.

(16) Az e rendelettel összhangban 
elfogadott uniós válaszintézkedéseket 
többek között az alábbi objektív 
kritériumok alapján kell megválasztani és 
kialakítani: hatékony-e az intézkedés 
többek között a tekintetben, hogy a 
harmadik ország ennek eredményeként 
véget vet-e a kényszerítésnek, és megtéríti-
e az okozott kárt; alkalmas-e az intézkedés 
arra, hogy enyhítse a harmadik országok 
által alkalmazott, gazdasági kényszerítést 
célzó intézkedések által érintett uniós 
gazdasági szereplők helyzetét; az 
intézkedés az Uniót érintő negatív 
gazdasági és egyéb hatások elkerülésére 
vagy minimalizálására irányul-e; valamint 
nem jár-e az intézkedés aránytalan 
adminisztratív nehézségekkel és 
költségekkel. Emellett az uniós 
válaszintézkedések megválasztása és 
kialakítása során alapvető fontosságú az 
Unió érdekeinek szem előtt tartása. Az 
uniós válaszintézkedéseket a lehetőségek 
széles köréből kell kiválasztani annak 
érdekében, hogy minden esetben a 
legmegfelelőbb intézkedéseket lehessen 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Fontos biztosítani az egyrészről a 
Bizottság, másrészről az Európai Parlament 
és a Tanács közötti hatékony 

(21) Fontos biztosítani az egyrészről a 
Bizottság, másrészről az Európai Parlament 
és a Tanács közötti hatékony 
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kommunikációt, valamint vélemény- és 
információcserét, különösen az érintett 
harmadik országgal a gazdasági 
kényszerítés megszüntetése érdekében a 
lehetőségek feltárására irányuló 
kapcsolatfelvétel iránt tett erőfeszítések, 
valamint más olyan kérdések tekintetében, 
amelyek az e rendelet szerinti uniós 
válaszintézkedések alkalmazásához 
vezethetnek.

kommunikációt, valamint vélemény- és 
információcserét, különösen az érintett 
harmadik országgal a gazdasági 
kényszerítés megszüntetése vagy az 
okozott kár megtérítése orvoslása 
érdekében a lehetőségek feltárására 
irányuló kapcsolatfelvétel iránt tett 
erőfeszítések, valamint más olyan kérdések 
– többek között a harmadik ország 
intézkedései vizsgálatának szakaszai és a 
gazdasági kényszerítéssel kapcsolatos 
megállapítás – tekintetében, amelyek az e 
rendelet szerinti uniós válaszintézkedések 
alkalmazásához vezethetnek.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet szabályokat és 
eljárásokat állapít meg az Unió és 
tagállamai érdekeinek hatékony védelme 
céljából arra az esetre, ha egy harmadik 
ország a kereskedelmet vagy 
beruházásokat érintő intézkedések révén 
arra törekszik, hogy az Uniót vagy egy 
tagállamot egy adott aktus elfogadására 
vagy az attól való tartózkodásra 
kényszerítse. Ez a rendelet keretet biztosít 
az Unió számára az ilyen helyzetekre való 
reagáláshoz azzal a céllal, hogy a harmadik 
országot visszatartsa az ilyen magatartástól 
vagy az attól való elállásra bírja, 
ugyanakkor lehetővé teszi az Unió 
számára, hogy végső eszközként fellépjen 
az ilyen magatartással szemben.

(1) Ez a rendelet szabályokat és 
eljárásokat állapít meg az Unió és 
tagállamai érdekeinek hatékony védelme 
céljából arra az esetre, ha egy harmadik 
ország a fellépés bármilyen formája, a 
fellépés elmulasztása vagy azzal való 
fenyegetés valamint a kereskedelem vagy 
a beruházások befolyásolása révén arra 
törekszik, hogy az Uniót vagy egy 
tagállamot egy adott aktus, többek között 
egy adott szakpolitikai döntés, jogi aktus 
vagy szakpolitikai döntéssel kapcsolatos 
állásfoglalás elfogadására vagy az attól 
való tartózkodásra kényszerítse. Ez a 
rendelet keretet biztosít az Unió számára az 
ilyen helyzetekre való reagáláshoz azzal a 
céllal, hogy a harmadik országot 
visszatartsa az ilyen magatartástól, elérje e 
magatartás megszüntetését vagy az 
okozott kár megtérítését, ugyanakkor 
lehetővé teszi az Unió számára, hogy végső 
eszközként fellépjen az ilyen magatartással 
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szemben.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e rendelet alapján hozott 
intézkedések minden esetben összhangban 
állnak az Unió nemzetközi jog szerinti 
kötelezettségeivel, és azokat az Unió külső 
tevékenységének elveit és célkitűzéseit 
szem előtt tartva kell végrehajtani.

(2) Az e rendelet alapján hozott 
intézkedések minden esetben összhangban 
állnak az Unió nemzetközi jog szerinti 
kötelezettségeivel.

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:
a) „kényszerítés”: harmadik ország 
olyan fellépése vagy intézkedése, amely 
beavatkozik az Unió vagy valamely 
tagállam legitim, szuverén döntéseibe oly 
módon, hogy megpróbálja 
megakadályozni vagy elérni egy adott 
aktusnak az Unió vagy valamely tagállam 
általi megszüntetését, módosítását vagy 
elfogadását;
b)  „harmadik ország fellépése vagy 
intézkedése”: az adott harmadik 
országnak tulajdonítható bármilyen 
típusú intézkedés, fellépési forma, 
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mulasztás vagy fenyegetés; 
c) „gazdasági kényszerítés”: 
kényszerítés harmadik ország 
kereskedelmet vagy beruházást érintő 
fellépése vagy intézkedése révén;
d) „adott jogi aktus”: az Unió vagy 
valamely tagállam szakpolitikai döntésével 
kapcsolatos konkrét szakpolitikai döntés, 
jogi aktus vagy álláspont;
e)  „kár”: az Unió vagy valamely 
tagállam – az uniós gazdasági szereplőket 
is beleértve – által elszenvedett negatív 
hatás; 
f) „uniós válaszintézkedés”: az Unió 
nemzetközi kötelezettségeinek megfelelő 
vagy a gazdasági kényszerítésért felelős 
harmadik országgal szemben a 
nemzetközi jog szerint megengedett 
minden olyan intézkedés, amely arányos 
az Unió vagy valamely tagállam által 
elszenvedett kárral, és amely a gazdasági 
kényszerítés megszüntetésére vagy az 
okozott kár orvoslására irányul;
g) „uniós érdek”: mindenekelőtt az 
Unió vagy tagállamai jogos, szuverén 
döntéshozatalt lehetővé tevő politikai 
mozgásterének, valamint az Unió 
stratégiai gazdasági érdekeinek – ezen 
belül a gazdasági és társadalmi 
koherencia – megőrzése. 

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet akkor alkalmazandó, 
ha egy harmadik ország:

(1) Ez a rendelet kizárólag gazdasági 
kényszerítés esetén alkalmazandó. 

Or. en
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— beavatkozik az Unió vagy valamely 
tagállam legitim, szuverén döntéseibe oly 
módon, hogy megpróbálja 
megakadályozni vagy elérni egy adott 
aktusnak az Unió vagy valamely tagállam 
általi megszüntetését, módosítását vagy 
elfogadását

törölve

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— azáltal, hogy a kereskedelmet vagy 
a beruházásokat érintő intézkedéseket 
alkalmaz vagy azzal fenyeget.

törölve

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet alkalmazásában a harmadik 
ország ilyen intézkedéseire a „gazdasági 
kényszerítést célzó intézkedés” 
megnevezéssel kell hivatkozni.

törölve

Or. en
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Annak meghatározásakor, hogy az 
(1) bekezdésben meghatározott feltételek 
teljesülnek-e, a következőket kell 
figyelembe venni:

(2) Annak meghatározásakor, hogy 
történt-e gazdasági kényszerítés, a 
Bizottság a következőket veszi figyelembe:

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a harmadik ország intézkedésének 
intenzitása, súlyossága, gyakorisága, 
időtartama, kiterjedése és nagyságrendje, 
valamint az abból eredő nyomás;

a) a harmadik ország intézkedésének 
vagy mulasztásának intenzitása, 
súlyossága, gyakorisága, időtartama, 
kiterjedése és nagyságrendje, valamint az 
abból eredő nyomás; a Bizottság értékeli, 
hogy ez a nyomás elegendő-e uniós 
válaszintézkedés elfogadásához;

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az, hogy a harmadik ország olyan 
beavatkozó magatartást folytat-e, 
amelyekkel az Uniótól, a tagállamoktól 
vagy más országoktól konkrét 
cselekményeket kíván kieszközölni;

b) az, hogy a harmadik ország olyan 
egyértelműen beavatkozó magatartást 
folytat-e, amelyekkel az Uniótól, a 
tagállamoktól vagy más országoktól 
konkrét cselekményeket kíván 
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kieszközölni;

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az, hogy a harmadik ország 
intézkedése milyen mértékben sérti az 
Unió vagy a tagállamok szuverenitásának 
valamely területét;

c) az, hogy a harmadik ország 
intézkedése vagy mulasztása milyen 
mértékben sérti az Unió vagy a tagállamok 
szuverenitásának valamely területét;

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az, hogy a harmadik ország 
nemzetközileg elismert jogos szempont 
alapján jár-e el;

d) az, hogy a harmadik ország a 
nemzetközi jog értelmében jogosan jár-e 
el;

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a harmadik országok 
bármely intézkedését megvizsgálhatja 
annak megállapítása érdekében, hogy az 
megfelel-e a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feltételeknek. A Bizottság a 

(1) A Bizottság a harmadik országok 
bármely intézkedését vagy erre irányuló 
fenyegetését megvizsgálhatja vagy – 
kellően megalapozott panasz esetén – 
megvizsgálja annak megállapítása 
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lehető leggyorsabban jár el. érdekében, hogy az megfelel-e a 2. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott feltételeknek. 
A Bizottság a lehető leggyorsabban jár el.

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben 
említett vizsgálatot saját kezdeményezésére 
vagy bármely forrásból kapott információk 
alapján elvégezheti. A Bizottság a 12. 
cikkel összhangban biztosítja a bizalmas 
információk védelmét, amely magában 
foglalhatja az információ szolgáltatójának 
kilétét is.

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben 
említett vizsgálatot a saját 
kezdeményezésére vagy bármely 
megbízható forrásból kapott megalapozott 
információk alapján végzi el. A Bizottság a 
12. cikkel összhangban biztosítja a 
bizalmas információk védelmét, amely 
magában foglalhatja az információ 
szolgáltatója kilétének eltitkolását is.

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság értesítést tehet közzé az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában vagy más 
megfelelő nyilvános kommunikációs 
eszköz révén, felkérve az érdekelteket, 
hogy meghatározott időtartamon belül 
nyújtsanak be információkat. Ebben az 
esetben a Bizottság értesíti az érintett 
harmadik országot a vizsgálat 
megindításáról.

A Bizottság a harmadik ország 
intézkedésének folyamatban lévő 
vizsgálatával kapcsolatos valamennyi 
fejleményről tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot. A Bizottság 
értesítést tehet közzé az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában és más megfelelő 
nyilvános kommunikációs eszköz révén, 
felkérve az érdekelteket, hogy 
meghatározott időtartamon belül 
nyújtsanak be információkat, és jelzi a 4. 
cikkben említett megállapítással 
kapcsolatos határidőt, amely nem 
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haladhatja meg a hat hónapot. Ebben az 
esetben a Bizottság értesíti az érintett 
harmadik országot a vizsgálat 
megindításáról.

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikkel összhangban elvégzett 
vizsgálatot követően a Bizottság 
határozatot fogad el, amelyben 
megállapítja, hogy az érintett harmadik 
ország intézkedése megfelel-e a 2. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott feltételeknek. 
A Bizottság a lehető leggyorsabban jár el.

A 3. cikkel összhangban elvégzett 
vizsgálatot követően a Bizottság 
határozatot fogad el, amelyben 
megállapítja, hogy az érintett harmadik 
ország intézkedése megfelel-e a 2. cikkben 
meghatározott feltételeknek. A Bizottság a 
lehető leggyorsabban jár el. A Bizottság a 
határozatot az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában és más alkalmas nyilvános 
kommunikációs eszközök útján közzéteszi.

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Határozatának elfogadása előtt a Bizottság 
felkérheti az érintett harmadik országot 
észrevételei megtételére.

Határozatának elfogadása előtt a Bizottság 
felkérheti az érintett harmadik országot 
észrevételei adott határidőn belüli 
megtételére, ami nem késleltetheti 
indokolatlanul a Bizottság határozatát.

Or. en
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Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság úgy határoz, hogy 
az érintett harmadik ország intézkedése 
megfelel a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feltételeknek, döntéséről 
értesíti az érintett harmadik országot, és 
felkéri arra, hogy hagyjon fel a gazdasági 
kényszerítéssel, és adott esetben orvosolja 
az Unió vagy a tagállamai által 
elszenvedett károkat.

Amennyiben a Bizottság úgy határoz, hogy 
az érintett harmadik ország intézkedése 
megfelel a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feltételeknek, döntéséről 
értesíti az érintett harmadik országot, és 
felkéri arra, hogy meghatározott 
időtartamon belül hagyjon fel a gazdasági 
kényszerítéssel, és adott esetben orvosolja 
az Unió vagy a tagállamai által 
elszenvedett károkat.

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságnak nyitottnak kell lennie arra, 
hogy az Unió nevében párbeszédet 
folytasson az érintett harmadik országgal 
annak érdekében, hogy feltárják a 
gazdasági kényszerítés megszüntetésének 
lehetőségeit. Ezek a lehetőségek többek 
között az alábbiak lehetnek:

A Bizottságnak nyitottnak kell lennie arra, 
hogy az Unió nevében párbeszédet 
folytasson az érintett harmadik országgal 
annak érdekében, hogy feltárják a 
gazdasági kényszerítés megszüntetésének 
és adott esetben az Uniónak vagy 
tagállamainak okozott kár orvoslásának 
lehetőségeit. Ezek a lehetőségek többek 
között az alábbiak lehetnek:

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- az ügy nemzetközi bíróság elé 
terjesztése;

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— az ügy nemzetközi bíróság elé 
terjesztése.

törölve

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság folyamatosan tájékoztatja az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot a 
releváns fejleményekről.

A Bizottság folyamatosan, teljes körűen és 
időben tájékoztatja az Európai Parlamentet 
és a Tanácsot az érintett harmadik 
országgal való kapcsolatfelvétellel 
összefüggő fejleményekről.

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a kényszerítés megszüntetése A Bizottság a kényszerítés megszüntetése 
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céljából az Unió nevében konzultációt 
vagy együttműködést kezd bármely más, 
gazdasági kényszerítést célzó ugyanazon 
vagy hasonló intézkedés által érintett 
országgal vagy bármely érdekelt harmadik 
országgal. Ez adott esetben magában 
foglalhatja a releváns nemzetközi 
fórumokon történő koordinációt és a 
kényszerítésre reagáló koordinációt.

céljából az Unió nevében konzultációt 
vagy együttműködést kezd bármely más, 
gazdasági kényszerítést célzó ugyanazon 
vagy hasonló intézkedés által érintett 
országgal vagy bármely érdekelt harmadik 
országgal. Ez adott esetben magában 
foglalhatja a releváns nemzetközi 
fórumokon történő koordinációt és a 
kényszerítésre reagáló koordinációt. Az 
ilyen együttműködés nem késleltetheti 
indokolatlanul ezen eszköz alkalmazását.

Or. en

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság végrehajtási jogi aktust 
fogad el, amelyben megállapítja, hogy 
uniós válaszintézkedést hoz, amennyiben:

(1) A Bizottság végrehajtási jogi aktust 
fogad el, amelyben uniós válaszintézkedést 
hoz a következő feltételekkel:

Or. en

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 4. és az 5. cikk szerinti fellépés 
nem eredményezte a gazdasági 
kényszerítés abbahagyását és az azzal az 
Uniónak vagy valamely tagállamnak 
okozott kár észszerű időn belüli 
megtérítését;

a) a 4. és az 5. cikk szerinti fellépés 
nem eredményezte a gazdasági 
kényszerítés abbahagyását és az azzal adott 
esetben az Uniónak vagy tagállamainak 
okozott kár a 4. cikkben említett 
határozatban meghatározott időn belüli 
megtérítését;

Or. en
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Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a fellépés az Unió érdekét 
szolgálja.

c) ebben a konkrét esetben a fellépés 
az Unió érdekét szolgálja.

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A végrehajtási jogi aktusban a Bizottság 
azt is meghatározza, hogy az I. 
mellékletben foglalt intézkedések közül 
melyik a megfelelő uniós válasz. Ilyen 
intézkedések a 8. cikkel összhangban 
megjelölt természetes vagy jogi 
személyekre is alkalmazhatók. A Bizottság 
olyan intézkedéseket is elfogadhat, 
amelyek meghozatalára más jogi eszközök 
alapján van lehetőség.

Az első albekezdésben említett végrehajtási 
jogi aktusban a Bizottság igazolja, hogy 
teljesülnek az a), b) és c) pontban említett 
feltételek. Azt is meghatározza és 
indokolja, hogy az I. mellékletben foglalt 
intézkedések közül melyik a megfelelő 
uniós válasz. Ilyen intézkedések a 8. cikkel 
összhangban megjelölt természetes vagy 
jogi személyekre is alkalmazhatók. A 
Bizottság más jogi eszközök alapján olyan 
intézkedéseket is elfogadhat, amelyek nem 
szerepelnek az I. mellékletben. Minden 
ilyen intézkedés elfogadását össze kell 
hangolni, és azoknak következeteseknek 
kell lenniük az e rendelet szerinti 
fellépéssel.

Or. en

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A végrehajtási jogi aktust a 15. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

A végrehajtási jogi aktust a 15. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság a határozatot 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában és 
más alkalmas nyilvános kommunikációs 
eszközök útján közzéteszi.

Or. en

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós válaszintézkedések az (1) 
bekezdésben említett végrehajtási jogi 
aktus elfogadását követő meghatározott 
időponttól alkalmazandók. A Bizottság a 
körülmények figyelembevételével 
határozza meg az alkalmazás említett 
kezdőnapját annak érdekében, hogy 
lehetőség legyen az érintett harmadik 
ország (3) bekezdés szerinti értesítésére, 
annak pedig a gazdasági kényszerítés 
megszüntetésére.

(2) Az uniós válaszintézkedések az (1) 
bekezdésben említett végrehajtási jogi 
aktus elfogadását követő meghatározott 
időponttól alkalmazandók. A Bizottság a 
körülmények figyelembevételével 
határozza meg az alkalmazás említett 
kezdőnapját annak érdekében, hogy 
lehetőség legyen az érintett harmadik 
ország (3) bekezdés szerinti értesítésére, 
annak pedig a gazdasági kényszerítés 
megszüntetésére és adott esetben az 
okozott kár megtérítésére.

Or. en

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a végrehajtási jogi 
aktus elfogadását követően értesíti az 
érintett harmadik országot az (1) bekezdés 

(3) A Bizottság a végrehajtási jogi 
aktus elfogadását követően értesíti az 
érintett harmadik országot az (1) bekezdés 
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alapján tett uniós válaszintézkedésekről. 
Az értesítésben a Bizottság az Unió 
nevében felszólítja az érintett harmadik 
országot, hogy haladéktalanul hagyjon fel a 
gazdasági kényszerítéssel, felajánlja, hogy 
tárgyalás útján keressenek megoldást, és 
tájékoztatja az érintett harmadik országot 
arról, hogy amennyiben a gazdasági 
kényszerítést nem szünteti be, az Unió 
válaszintézkedést fog alkalmazni.

alapján tett uniós válaszintézkedésekről. 
Az értesítésben a Bizottság az Unió 
nevében felszólítja az érintett harmadik 
országot, hogy haladéktalanul hagyjon fel a 
gazdasági kényszerítéssel, felajánlja, hogy 
tárgyalás útján keressenek megoldást, 
többek között a kényszerítés által az 
Uniónak és tagállamainak okozott kár 
megtérítésére, és tájékoztatja az érintett 
harmadik országot arról, hogy amennyiben 
a gazdasági kényszerítést nem szünteti be, 
vagy adott esetben nem téríti meg az 
okozott kárt, az Unió válaszintézkedést fog 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés szerinti 
végrehajtási jogi aktusban rögzíteni kell, 
hogy az Unió a válaszintézkedések 
alkalmazását a végrehajtási jogi aktusban 
meghatározott időtartamra elhalasztja, 
amennyiben a Bizottság hiteles 
információkat kap arról, hogy a harmadik 
ország az elfogadott uniós 
válaszintézkedések alkalmazásának 
megkezdése előtt felhagyott a gazdasági 
kényszerítéssel. Ebben az esetben a 
Bizottság értesítést tesz közzé az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában, amelyben jelzi 
az ilyen információk meglétét és azt az 
időpontot, amelytől kezdve a halasztást 
alkalmazni kell. Amennyiben a harmadik 
ország az uniós válaszintézkedések 
alkalmazásának megkezdése előtt felhagy a 
gazdasági kényszerítéssel, a Bizottság az 
uniós válaszintézkedéseket a 10. cikkel 
összhangban megszünteti.

(4) Az (1) bekezdés szerinti 
végrehajtási jogi aktusban rögzíteni kell, 
hogy az Unió a válaszintézkedések 
alkalmazását a végrehajtási jogi aktusban 
meghatározott időtartamra elhalasztja, 
amennyiben a Bizottság hiteles 
információkat kap arról, hogy a harmadik 
ország az elfogadott uniós 
válaszintézkedések alkalmazásának 
megkezdése előtt felhagyott a gazdasági 
kényszerítéssel, vagy adott esetben 
megtérítette az okozott kárt. Ebben az 
esetben a Bizottság értesítést tesz közzé az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában, 
amelyben jelzi az ilyen információk 
meglétét és azt az időpontot, amelytől 
kezdve a halasztást alkalmazni kell. 
Amennyiben a harmadik ország az uniós 
válaszintézkedések alkalmazásának 
megkezdése előtt felhagy a gazdasági 
kényszerítéssel, vagy adott esetben 
megtéríti az okozott kárt, a Bizottság az 
uniós válaszintézkedéseket a 10. cikkel 
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összhangban megszünteti.

Or. en

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A gazdasági kényszerítést célzó 
intézkedések által az Uniónak vagy 
tagállamainak okozott helyrehozhatatlan 
kár elkerülése érdekében kellően indokolt, 
rendkívül sürgős esetekben a Bizottság 
uniós válaszintézkedéseket elrendelő, 
azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi 
aktusokat fogad el a 15. cikk (3) bekezdése 
szerinti eljárásnak megfelelően. A (2)–(5) 
bekezdésben előírt követelményeket 
alkalmazni kell. Ezek a jogi aktusok 
legfeljebb hat hónapig maradnak 
hatályban.

(6) A gazdasági kényszerítést célzó 
intézkedések által az Uniónak vagy 
tagállamainak okozott helyrehozhatatlan 
kár elkerülése érdekében kellően indokolt, 
rendkívül sürgős esetekben a Bizottság a 7. 
cikk (1) bekezdésében említett, uniós 
válaszintézkedéseket elrendelő, azonnal 
alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el a 15. cikk (3) bekezdése szerinti 
eljárásnak megfelelően. Az (1) 
bekezdésben említett feltételeket az a) 
pontban szereplők kivételével, valamint a 
(2)–(5) bekezdésben előírt 
követelményeket alkalmazni kell. Ezek a 
jogi aktusok legfeljebb három hónapig 
maradnak hatályban, ezt követően adott 
esetben a 7. cikk (1) bekezdésében említett 
végrehajtási jogi aktus fogadható el. A 
Bizottság a végrehajtási jogi aktusokat 
közzéteszi az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában és más alkalmas nyilvános 
kommunikációs eszközök útján.

Or. en

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 7. cikk (1) 
bekezdésében említett végrehajtási jogi 

(1) A Bizottság a 7. cikk (1) és (6) 
bekezdésében említett végrehajtási jogi 
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aktusban vagy egy külön végrehajtási jogi 
aktusban rendelkezhet arról, hogy:

aktusban vagy egy külön végrehajtási jogi 
aktusban rendelkezhet arról, hogy:

Or. en

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az intézkedések hatékonysága 
többek között a tekintetben, hogy a 
harmadik ország véget vet-e a 
kényszerítésnek;

a) az intézkedések hatékonysága 
többek között a tekintetben, hogy a 
harmadik ország véget vet-e a 
kényszerítésnek, és megtéríti-e az okozott 
kárt;

Or. en

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben e rendelet 
célkitűzéseinek eléréséhez szükséges, a 
Bizottság dönthet úgy, hogy a 7. vagy 8. 
cikk szerinti, a közvetlen külföldi 
tőkebefektetésekre vagy a 
szolgáltatáskereskedelemre vonatkozó 
korlátozásokat előíró uniós 
válaszintézkedéseket az Unióban 
letelepedett olyan jogi személy(ek) által az 
Unió területén belül nyújtott illetve 
teljesített szolgáltatások vagy közvetlen 
tőkebefektetések tekintetében is 
alkalmazza, amely(ek) az érintett harmadik 
országbeli személyek tulajdonában vagy 
ellenőrzése alatt állnak. A Bizottság akkor 
határozhat az ilyen alkalmazásról, 
amennyiben az ilyen helyzetekre nem 
vonatkozó uniós válaszintézkedések nem 

(3) Amennyiben e rendelet 
célkitűzéseinek eléréséhez szükséges, a 
Bizottság dönthet úgy, hogy a 7. vagy 8. 
cikk szerinti, a közvetlen külföldi 
tőkebefektetésekre vagy a 
szolgáltatáskereskedelemre vonatkozó 
korlátozásokat előíró uniós 
válaszintézkedéseket az Unióban 
letelepedett olyan jogi személy(ek) által az 
Unió területén belül nyújtott illetve 
teljesített szolgáltatások vagy közvetlen 
tőkebefektetések tekintetében is 
alkalmazza, amely(ek) az érintett harmadik 
országbeli személyek tulajdonában vagy 
ellenőrzése alatt állnak. A Bizottság akkor 
határozhat az ilyen alkalmazásról, 
amennyiben az ilyen helyzetekre nem 
vonatkozó uniós válaszintézkedések nem 
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lennének elegendőek e rendelet 
célkitűzéseinek hatékony eléréséhez, 
különösen, ha az ilyen intézkedések 
elkerülhetők lennének. Annak 
értékelésekor, hogy ilyen döntést hozzon-e, 
a Bizottság az (1) és (2) bekezdésben 
foglalt kritériumokon túlmenően többek 
között a következőket veszi figyelembe:

lennének elegendőek e rendelet 
célkitűzéseinek hatékony eléréséhez, 
különösen, ha az ilyen intézkedések hatása 
elkerülhető vagy megkerülhető lenne. 
Annak értékelésekor, hogy ilyen döntést 
hozzon-e, a Bizottság az (1) és (2) 
bekezdésben foglalt kritériumokon 
túlmenően többek között a következőket 
veszi figyelembe:

Or. en

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ilyen Unión belüli korlátozások 
tényleges szerepe abban, hogy 
megvalósuljon a gazdasági kényszerítést 
célzó intézkedés megszüntetésére irányuló 
célkitűzés;

b) az ilyen Unión belüli korlátozások 
lehetséges tényleges szerepe abban, hogy 
megvalósuljon a gazdasági kényszerítést 
célzó intézkedés megszüntetésére irányuló 
célkitűzés;

Or. en

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az érintett harmadik 
ország felfüggeszti a gazdasági 
kényszerítést, vagy ha ez az Unió 
érdekében szükséges, a Bizottság a 
harmadik ország felfüggesztésének 
időtartamára vagy az Unió érdekében 
szükséges ideig felfüggesztheti az adott 
uniós válaszintézkedés alkalmazását. A 
Bizottság felfüggeszti az uniós 
válaszintézkedéseket, ha az érintett 
harmadik ország felajánlására az Unió 

(2) Amennyiben az érintett harmadik 
ország felfüggeszti a gazdasági 
kényszerítést, a Bizottság a harmadik 
ország felfüggesztésének időtartamára 
felfüggeszti a vonatkozó uniós 
válaszintézkedés alkalmazását, vagy ha ez 
az Unió érdekében szükséges, a Bizottság 
annyi időre is felfüggesztheti az 
alkalmazást, amíg csak ez szükséges. A 
Bizottság felfüggeszti az uniós 
válaszintézkedéseket, ha az érintett 
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megállapodást köt arról, hogy az ügyet 
semleges nemzetközi fórum előtt történő 
kötelező erejű vitarendezési eljárásnak 
vetik alá, és a harmadik ország szintén 
felfüggeszti gazdasági kényszerítést célzó 
intézkedéseit. A Bizottság végrehajtási jogi 
aktus útján határoz az uniós 
válaszintézkedés felfüggesztéséről. Ezeket 
a végrehajtási jogi aktusokat a 15. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

harmadik ország felajánlására az Unió 
megállapodást köt arról, hogy az ügyet 
semleges nemzetközi fórum előtt történő 
kötelező erejű vitarendezési eljárásnak 
vetik alá, és a harmadik ország szintén 
felfüggeszti gazdasági kényszerítést célzó 
intézkedéseit. A Bizottság végrehajtási jogi 
aktus útján határoz az uniós 
válaszintézkedés felfüggesztéséről. Ezeket 
a végrehajtási jogi aktusokat a 15. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Kellően indokolt, rendkívül sürgős 
esetben a Bizottság azonnal alkalmazandó 
végrehajtási jogi aktusokat fogad el, 
amelyekben felfüggeszti, módosítja vagy 
megszünteti a 7. cikkel összhangban 
elfogadott uniós válaszintézkedéseket. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 15. 
cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni, és azok 
legfeljebb két hónapig maradnak 
hatályban.

(5) Kellően indokolt, rendkívül sürgős 
esetben a Bizottság azonnal alkalmazandó 
végrehajtási jogi aktusokat fogad el, 
amelyekben felfüggeszti vagy módosítja a 
7. cikkel összhangban elfogadott uniós 
válaszintézkedéseket. Ezeket a végrehajtási 
jogi aktusokat a 15. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni, és azok legfeljebb két hónapig 
maradnak hatályban, ezt követően adott 
esetben a (2), a (3) vagy a (4) bekezdésben 
említett végrehajtási jogi aktus fogadható 
el.

Or. en

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzétett értesítés vagy más 
megfelelő nyilvános kommunikációs 
eszköz útján a Bizottság az uniós 
válaszintézkedések elfogadása vagy 
módosítása előtt információkat és 
véleményeket kér, illetve az ilyen 
intézkedések felfüggesztése vagy 
megszüntetése előtt információkat és 
véleményeket kérhet az uniós gazdasági 
szereplőkre és az Unió érdekeire gyakorolt 
gazdasági hatásról. Az értesítésben meg 
kell jelölni azt az időszakot, amelyen belül 
az észrevételeket be kell nyújtani.

(1) Az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzétett értesítés vagy más 
megfelelő nyilvános kommunikációs 
eszköz útján a Bizottság az uniós 
válaszintézkedések elfogadása vagy 
módosítása előtt információkat és 
véleményeket kér, illetve az ilyen 
intézkedések felfüggesztése vagy 
megszüntetése előtt információkat és 
véleményeket kérhet az uniós gazdasági 
szereplőkre gyakorolt gazdasági hatásról. 
Az értesítésben meg kell jelölni azt az 
időszakot, amelyen belül az észrevételeket 
be kell nyújtani.

Or. en

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ilyen intézkedések kölcsönhatása 
a releváns tagállami jogszabályokkal;

b) az ilyen intézkedések kölcsönhatása 
a releváns uniós és tagállami 
jogszabályokkal;

Or. en

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az Unió érdeke. törölve

Or. en
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Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe veszi az 
információgyűjtés során nyert 
információkat. A végrehajtási jogi aktus 
tervezetéhez csatolni kell a tervezett 
intézkedések elemzését, amikor azt a 15. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében 
benyújtják a bizottságnak.

(5) A Bizottság a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe veszi az 
információgyűjtés során nyert 
információkat. A végrehajtási jogi aktus 
tervezetéhez csatolni kell a tervezett 
intézkedések elemzését, amikor azt a 15. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében 
benyújtják a bizottságnak. A Bizottság a 
182/2011/EU rendelet 10. cikkével 
összhangban tájékoztatja az Európai 
Parlamentet.

Or. en

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A végrehajtási jogi aktusnak a 7. 
cikk (6) bekezdésével vagy a 10. cikk (5) 
bekezdésével összhangban történő 
elfogadását megelőzően a Bizottság célzott 
módon információkat és véleményeket kér 
az érdekelt felektől, kivéve, ha rendkívül 
sürgős esetben objektív okok miatt – 
például az Unió nemzetközi 
kötelezettségeinek való megfelelés 
biztosítása érdekében – az 
információgyűjtés és a konzultáció nem 
lehetséges vagy nem szükséges.

(6) A végrehajtási jogi aktusnak a 7. 
cikk (6) bekezdésével vagy a 10. cikk (5) 
bekezdésével összhangban történő 
elfogadását megelőzően a Bizottság 
információkat és véleményeket kér az 
érdekelt felektől, kivéve, ha rendkívül 
sürgős esetben objektív okok miatt – 
például az Unió nemzetközi 
kötelezettségeinek való megfelelés 
biztosítása érdekében – az 
információgyűjtés és a konzultáció nem 
lehetséges vagy nem szükséges.

Or. en
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Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet alapján kapott 
információk csak a megjelölt célra 
használhatók fel.

(1) Az e rendelet alapján kapott 
információk csak arra a célra használhatók 
fel, amelyre azokat megadták, kérték vagy 
beszerezték

Or. en

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az információt benyújtók kérhetik 
az általuk rendelkezésre bocsátott 
információk bizalmas kezelését. Ilyen 
esetekben nyilvánosságra hozható 
összefoglalót vagy annak indokolását kell 
mellékelniük, hogy az információról miért 
nem készíthető összefoglaló. A Bizottság, a 
Tanács, az Európai Parlament és a 
tagállamok, valamint ezek tisztségviselői 
az információ szolgáltatójának külön 
engedélye nélkül nem hozhatják 
nyilvánosságra az e rendelet alapján kapott 
bizalmas jellegű információkat.

(2) Az információt benyújtók kérhetik 
az általuk rendelkezésre bocsátott 
információk bizalmas kezelését. Ilyen 
esetekben nyilvánosságra hozható, érdemi 
összefoglalót vagy annak indokolását kell 
mellékelniük, hogy az információról miért 
nem készíthető összefoglaló. A 
Bizottságnak, a Tanácsnak, az Európai 
Parlamentnek és a tagállamoknak, 
valamint ezek tisztségviselőinek tilos az 
információ szolgáltatójának külön 
engedélye nélkül nyilvánosságra hozniuk 
az e rendelet alapján kapott bizalmas 
jellegű információkat.

Or. en

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés nem zárja ki, hogy a 
Bizottság az általános információkat olyan 
összefoglaló formában nyilvánosságra 
hozza, amely nem tartalmaz az információ 
szolgáltatójának azonosítását lehetővé tévő 
adatot. A nyilvánosságra hozatal során 
figyelembe kell venni az érintett felek 
ahhoz fűződő jogos érdekét, hogy bizalmas 
információk ne kerüljenek nyilvánosságra.

(3) A (2) bekezdés nem zárja ki, hogy a 
Bizottság az általános információkat olyan 
összefoglaló, de érdemi formában 
nyilvánosságra hozza, amely nem tartalmaz 
az információ szolgáltatójának azonosítását 
lehetővé tévő adatot. A nyilvánosságra 
hozatal során figyelembe kell venni az 
érintett felek ahhoz fűződő jogos érdekét, 
hogy bizalmas információk ne kerüljenek 
nyilvánosságra.

Or. en

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Legkésőbb három évvel az e 
rendelet szerinti első végrehajtási jogi 
aktus elfogadását követően, vagy hat évvel 
e rendelet hatálybalépését követően, attól 
függően, hogy melyik következik be 
korábban, a Bizottság felülvizsgálja ezt a 
rendeletet és annak végrehajtását, és 
jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

(2) Legkésőbb három évvel e rendelet 
hatálybalépését követően a Bizottság 
felülvizsgálja ezt a rendeletet és annak 
végrehajtását, különös tekintettel a 
blokkoló intézkedésekről szóló rendelet1a 
felülvizsgálatára, és jelentést tesz az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 
Ezen túlmenően a kereskedelmi 
jogérvényesítési főtisztviselő Európai 
Parlamentnek és Tanácsnak tett jelentései 
alkalmával a Bizottság említést tesz 
minden, e rendelettel kapcsolatos 
fejleményről.
__________________

1a A Tanács 2271/96/EK rendelete (1996. 
november 22.) harmadik ország által 
elfogadott jogszabályoknak az ország 
területén kívüli alkalmazásának hatása és 
az ilyen jogszabályon alapuló vagy abból 
eredő intézkedések elleni védelemről 
(HL L 309., 1996.11.29., 1. o.).

Or. en
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INDOKOLÁS

Az EU-nak sürgősen kényszerítő intézkedések elleni eszközre van szüksége ahhoz, hogy ki 
tudja tölteni az uniós jog egy szerencsétlen hiányosságát: miközben a szabályokon alapuló 
nemzetközi kereskedelem felől az erőn alapuló nemzetközi kereskedelem felé történő 
elmozdulás előtt állunk, az EU-nak jelenleg nincs eszköze arra, hogy az Unió és tagállamai 
jogos érdekeinek védelme érdekében válaszolni tudjon a gazdasági kényszerítésre, és adott 
esetben reagálni tudjon arra. 

Ezen eszköz aktiválási feltételeit tágan és országsemlegesen kell meghatározni. A gazdasági 
kényszerítés számos különböző formát ölthet, ilyen volt például Washington azzal való 
fenyegetése, hogy több uniós tagállam digitális adójával szemben retorziót alkalmaz; az, 
amikor Kína blokkolta a Litvániából származó importot, miután Tajvan de facto 
nagykövetséget nyitott Vilniusban, vagy amikor Kína „spontán” módon bojkottálta azon 
nyugati márkákat és tiltotta ki azon európai parlamenti képviselőket Kínából, akik kritikusan 
nyilatkoztak Kínáról; vagy az, amikor Oroszország importtilalmat vezetett be az uniós 
tagállamokból származó mezőgazdasági termékekre. 

Miközben lehetőség szerint a meglévő vitarendezési mechanizmusokhoz folyamodik, továbbá 
globális és közös stratégiára törekszik, az EU-nak képesnek kell lennie arra, hogy gyorsabban 
beavatkozhasson olyan helyzetekben, amikor egy ország a kereskedelmet és a beruházásokat 
érintő intézkedések alkalmazásával vagy ilyenekkel való fenyegetéssel arra törekszik, hogy 
nyomást gyakoroljon az EU-ra vagy tagállamaira annak érdekében, hogy meghozzon, vagy 
épp hogy ne hozzon meg egy bizonyos politikai döntést. Az ilyen eszköz hiánya 
jogrendszerünk gyengesége, mivel a nemzetközi jog lehetővé teszi a gazdasági kényszerítés 
elleni küzdelmet. Maga egy ilyen eszköz puszta létezése visszatartó erővel bírna. Emellett 
figyelembe kell vennünk, hogy kereskedelmi partnereink már rendelkeznek hasonló 
eszközökkel – az EU csak felzárkózik, de nem fokozza a fegyverkezési versenyt.

Ezenkívül meg kell érteni, hogy a kényszerítő intézkedések elleni eszköz keretében hozott 
intézkedések végső lehetőségként szolgálnak a harmadik országok kényszerítő intézkedéseire 
adott uniós válaszban, amelynek kizárólagos célja az Unió legitim politikai mozgásterének 
védelme. Ez nem olyan offenzív eszköz, amelyet az EU megkülönböztetés nélkül használhat. 

Az elmúlt években tapasztalhattuk a globális kereskedelmi feszültségeket és a Covid19-
világjárvány globális ellátási láncokra gyakorolt hatását, amelyek sebezhetőségét Ukrajna 
Oroszország általi, 2022. februári katonai inváziója még inkább nyilvánvalóvá tette. Ebben az 
összefüggésben úgy vélem, hogy az EU nem lehet hiteles tárgyalópartner a globális színtéren 
az érdekeit, jogait és szuverén politikai döntéseit fenntartó, erőteljes kereskedelmi eszköz 
nélkül. Az állam- és kormányfők legutóbbi, 2022. március 10–11-i versailles-i nyilatkozata 
kiemeli az uniós kereskedelempolitika szerepét az európai stratégiai autonómia szilárdabb 
gazdasági bázis révén történő kiépítésére irányuló célkitűzés azáltal történő elérésében, hogy 
a gazdasági bázist ellenállóbbá, versenyképesebbé és alkalmasabbá teszi a zöld és digitális 
átállásra, miközben senkit sem hagy hátra.

Az Európai Parlament felszólította a Bizottságot, hogy 2020-ban terjesszen elő egy 
kényszerítő intézkedések elleni eszközre irányuló javaslatot, amely az uniós intézmények 
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közös nyilatkozatához1 vezetett, amely a végrehajtásról szóló módosított rendelet mellékletét 
képezi. Ezzel összefüggésben mind a tagállamok, mind az Európai Parlament aggályainak 
adott hangot azzal kapcsolatban, hogy egyes harmadik országok kényszeríteni próbálják az 
Uniót és/vagy tagállamait bizonyos szakpolitikai intézkedések meghozatalára vagy 
visszavonására. Várakozással tekintek az új eszközre vonatkozó tanácsi közös álláspont elé.

Üdvözlöm, hogy az Európai Bizottság elnöke 2020 szeptemberében felvállalta aggályainkat, 
és az ígéretnek megfelelően a Bizottság 2021 vége előtt javaslatot terjesztett elő a kényszerítő 
intézkedések elleni eszközre vonatkozóan. Ez az új eszköz kiegészíti majd az EU 
kereskedelmi eszköztárát, valamint a globális közbeszerzési piacokhoz való hozzáférés 
kölcsönösségére és a torzító hatású külföldi támogatásokra vonatkozó új szabályokat, 
amelyeken a Parlament az uniós kereskedelempolitika felülvizsgálatának részeként keményen 
dolgozik jó ideje. Amint arra a Covid19 kereskedelemre gyakorolt hatásairól szóló 
jelentésünkben2 is rámutattunk, e felülvizsgálat célja annak biztosítása, hogy a kereskedelem 
hozzájáruljon az uniós stratégiai autonómiája átfogó célkitűzéséhez. 

Ezért általánosságban támogatom a Bizottság kereskedelmi eszközre vonatkozó javaslatát, és 
a jelentéstervezetemben javasolt módosítások a következő hét pontra összpontosítanak: 

1. A gazdasági kényszerítés fogalmának még szélesebb körű meghatározása a 
tényleges elrettentés biztosítása érdekében. Ez az eszköz kiterjed a harmadik országok által 
hozott, gazdasági kényszerítésnek minősülő intézkedésekkel való fenyegetésre, valamint 
minden olyan intézkedésre, amely beavatkozik az EU valamely konkrét szakpolitikai 
döntésébe, függetlenül attól, hogy ez utóbbi milyen formát ölt. 

2. Adott esetben a gyors és hatékony uniós válasz hitelessé teszi ezt az eszközt: Az 
uniós ellenintézkedéseknek sürgős esetben arányosnak és gyorsnak kell lenniük, és nem csak 
a kényszerítés megszüntetésére kell irányulniuk, hanem lehetőség szerint a kényszerítés által 
okozott kár orvoslására is.

3. A jogállamiságot a jogbiztonság és a nemzetközi joggal összeegyeztethető 
ellenintézkedések révén fenn kell tartani; az eljárásnak meg kell találnia a megfelelő 
egyensúlyt a gyors reagálás szükségessége és a szükséges eljárási lépések időkeretére 
vonatkozó útmutatások fontossága között.

4. Tárgyalásos megoldás iránti elkötelezettség a folyamat indokolatlan késleltetése 
nélkül: az ellenintézkedések bevezetésének indokolatlan késleltetése nélkül elegendő teret 
kell biztosítani a harmadik országgal folytatott párbeszédnek, valamint a nemzetközi 
fórumokon és más uniós kereskedelmi partnerekkel való együttműködéshez. 

5. Ezen eszköz középpontjában az uniós érdek áll: ebben az összefüggésben az uniós 
érdek döntő része a harmadik országok azon intézkedései elleni hatékony fellépés, amelyek 
indokolatlanul beavatkoznak az Unió és/vagy a tagállamok legitim szuverén döntéseibe. Az 
uniós érdeknek azt is biztosítania kell, hogy az e rendelet alapján hozott intézkedések 
figyelembe vegyék az Unió gazdasági és társadalmi koherenciáját, és ne érintsék hátrányosan 

1 Közös nyilatkozat, HL C 49, 2021.2.12., 1. o.
2 Az Európai Parlament 2021. július 7-i állásfoglalása a Covid19 kereskedelmi vonatkozásairól és 
következményeiről (2020/2117(INI)).
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azokat. 

6. Biztosítani kell a koherenciát a nem uniós országok által hozott intézkedések 
területen kívüli hatásaival foglalkozó egyéb eszközökkel, például a blokkoló intézkedésekről 
szóló rendelettel. Emiatt szükség lehet e rendelet korai felülvizsgálatára.

7. Demokratikus ellenőrzés minden szakaszban: az érdekelt felek bevonása – a teljes 
titoktartás biztosítása mellett – elengedhetetlen a kényszerítés azonosításához, méretének és 
hatásainak meghatározásához, és így a hatékony ellenintézkedések kidolgozásához. A 
Parlamentet, amely az eszköz fölötti demokratikus ellenőrzést gyakorolja, a Tanáccsal együtt 
folyamatosan tájékoztatni kell minden releváns szakaszról, a vizsgálattól az uniós 
intézkedések folyamatos felülvizsgálatáig.


