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Ukrajnára vonatkozó ideiglenes autonóm kereskedelmi intézkedések 

bevezetése ***I 

Az Európai Parlament 2017. június 1-jén elfogadott módosításai a társulási 

megállapodás keretében elérhető kereskedelmi kedvezményeket kiegészítő, Ukrajnára 

vonatkozó ideiglenes autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló európai 

parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz  (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 

– 2016/0308(COD))1 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Ukrajna gazdasági reformokra 

irányuló erőfeszítéseire való tekintettel, 

valamint az Európai Unióval való 

szorosabb gazdasági kapcsolatok 

kialakításának támogatása érdekében 

helyénvaló fokozni egyes mezőgazdasági 

termékek behozatala tekintetében a 

kereskedelmi forgalmat, és meghatározott 

ipari termékekre vonatkozó autonóm 

kereskedelmi intézkedések formájában 

kedvezményeket nyújtani, összhangban az 

Európai Unió és Ukrajna közötti 

kereskedelemre vonatkozó vámok 

eltörlésének felgyorsításával. 

(2) Ukrajna gazdasági és politikai 

reformokra irányuló erőfeszítéseinek 

átfogóbbá tételére tekintettel, valamint az 

Unióval való szorosabb gazdasági 

kapcsolatok kialakításának támogatása és 

felgyorsítása érdekében helyénvaló és 

szükséges fokozni egyes mezőgazdasági 

termékek behozatala tekintetében a 

kereskedelmi forgalmat, és meghatározott 

ipari termékekre vonatkozó autonóm 

kereskedelmi intézkedések formájában 

kedvezményeket nyújtani, összhangban az 

Unió és Ukrajna közötti kereskedelemre 

vonatkozó vámok eltörlésének 

felgyorsításával. 

Módosítás   2 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

                                                 
1  Az ügyet az 59. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdése alapján visszautalták az 

illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából (A8-0193/2017). 



 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az autonóm kereskedelmi 

intézkedések nyújtására a 

megállapodásban meghatározott 

preferenciális vámkontingenseken 

túlmenően az I. és a II. mellékletben 

felsorolt mezőgazdasági termékek esetében 

biztosított nulltarifás behozatali 

vámkontingensek, valamint a III. 

mellékletben felsorolt ipari termék 

behozatali vámjának részleges vagy teljes 

eltörlése révén kerül sor. 

(3) Miután a Bizottság nyilvánosságra 

hozta elemzését e rendelet lehetséges 

hatásairól, amelynek tekintetbe kell 

vennie e rendelet autonóm kereskedelmi 

intézkedéseinek lehetséges végső 

kedvezményezettjeit, különös tekintettel az 

ukrán kis- és közepes méretű 

mezőgazdasági vállalkozásokra, az 
autonóm kereskedelmi intézkedések 

meghozhatók azon termékek esetében, 

amelyek hatását az elemzés kedvezőnek 

ítélte. Az autonóm kereskedelmi 

intézkedéseknek a társulási 

megállapodásban meghatározott 

preferenciális vámkontingenseken 

túlmenően az I. és a II. mellékletben 

felsorolt termékek esetében biztosított 

nulltarifás behozatali vámkontingenseket, 

valamint a III. mellékletben felsorolt ipari 

termékek behozatali vámjának részleges 

vagy teljes eltörlését kell magukban 

foglalniuk. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A csalás kockázatának megelőzése 

érdekében a további nulltarifás behozatali 

vámkontingensek igénybevételére való 

jogosultság feltétele, hogy Ukrajna 

megfeleljen a vonatkozó termékszármazási 

szabályoknak és az azokhoz kapcsolódó 

eljárásoknak, valamint a megállapodással 

összhangban szoros közigazgatási 

együttműködést folytasson az Európai 

Unióval. 

(4) A csalás kockázatának megelőzése 

érdekében az I. és II. mellékletben 

felsorolt termékekre további nulltarifás 

behozatali vámkontingensek 

igénybevételére való jogosultság, valamint 

a III. mellékletben felsorolt ipari 

termékek behozatali vámjának részleges 

vagy teljes eltörlésének feltétele, hogy 

Ukrajna megfeleljen a megállapodás 

értelmében biztosított előnyökre való 

jogosultságra vonatkozó összes 

feltételnek, beleértve a vonatkozó 

termékszármazási szabályokat és az 

azokhoz kapcsolódó eljárásokat, valamint 

hogy a megállapodással összhangban 

szoros közigazgatási együttműködést 



 

 

folytasson az Unióval. 

 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A társulási megállapodás 2. cikke 

úgy rendelkezik, hogy a demokratikus 

elvek, emberi jogok és alapvető 

szabadságok, valamint a jogállamiság 

elvének tiszteletben tartása az említett 

megállapodás alapvető elemeit képezi. 

Helyénvaló bevezetni a kedvezmények 

ideiglenes felfüggesztésének lehetőségét, 

amennyiben Ukrajna nem tartja tiszteletben 

az emberi jogok, a demokrácia és a 

jogállamiság alapelvét. 

(9) A társulási megállapodás 2. és 3. 

cikke úgy rendelkezik, hogy a 

demokratikus elvek, emberi jogok és 

alapvető szabadságok, a jogállamiság 

elvének tiszteletben tartása, valamint a 

korrupció és a határokon átnyúló bűnözés 

elleni küzdelem, illetve a fenntartható 

fejlődésért és a hatékony 

multilateralizmusért folytatott küzdelem 

alapvető elemei az Ukrajnával a 

megállapodás révén fenntartott 

kapcsolatoknak. Követve az Unió által 

aláírt egyéb társulási megállapodások 

esetében alkalmazott gyakorlatot, 

helyénvaló bevezetni a kedvezmények 

ideiglenes felfüggesztésének lehetőségét, 

amennyiben Ukrajna nem tartja tiszteletben 

a társulási megállapodás általános elveit. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) A mélyreható és átfogó 

szabadkereskedelmi megállapodás 

végrehajtásáról szóló, a Bizottság által 

készített éves jelentésének részletes 

értékelést kell tartalmaznia az e 

rendeletben előírt ideiglenes autonóm 

kereskedelmi intézkedések 

végrehajtásáról. 

 



 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az 1. cikkben bevezetett preferenciális 

rendelkezésekre való jogosultság a 

következő feltételektől függ: 

Az 1. cikkben bevezetett preferenciális 

rendelkezésekre és preferenciális 

importvámtételekre való jogosultság a 

következő feltételektől függ: 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a vonatkozó termékszármazási 

szabályoknak és az azokhoz kapcsolódó 

eljárásoknak való megfelelés, ahogy erről a 

társulási megállapodás és különösen annak 

a „származó termék” fogalmának 

meghatározásáról és a közigazgatási 

együttműködés módszereiről szóló I. 

jegyzőkönyve, valamint a vámügyekben 

történő kölcsönös igazgatási 

segítségnyújtásról szóló II. jegyzőkönyve 

rendelkezik; 

a) a vonatkozó termékszármazási 

szabályoknak és az azokhoz kapcsolódó 

eljárásoknak való megfelelés, ahogy erről a 

társulási megállapodás és különösen annak 

a „származó termék” fogalmának 

meghatározásáról és a közigazgatási 

együttműködés módszereiről szóló I. 

jegyzőkönyve, valamint a vámügyekben 

történő kölcsönös igazgatási 

segítségnyújtásról szóló II. jegyzőkönyve 

rendelkezik; a nem az ukrán kormány 

tényleges ellenőrzése alatt álló területen 

gyártott, vagy ilyen területekről szállított 

termékeket illetően a társulási 

megállapodás I. jegyzőkönyve 16. cikke 

(1) bekezdésének a) pontjában említett 

EUR.1 szállítási bizonyítvány benyújtása, 

amelyet Ukrajna kormányának 

vámhatóságai állítanak ki, miután 

elvégezték az exportőr könyvelésének 

ellenőrzését az exportőr telephelyén, 

illetve bármely más, indokoltnak ítélt 

ellenőrzést e jegyzőkönyv 17. cikke (5) 

bekezdésének és 33. cikkének 

megfelelően, beleértve annak vizsgálatát, 

hogy alapos okkal feltételezhető-e, hogy 

az ideiglenes autonóm kereskedelmi 

intézkedések előnyeiből részesülő 

gazdasági szereplők aláássák a korrupció 

elleni küzdelmet, vagy illegális gazdasági 

tevékenységet folytatnak; 



 

 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) e rendelet hatálybalépésének napjától 

kezdve Ukrajna tartózkodása attól, hogy az 

Unióból származó behozatalt terhelő új 

vámokat vagy azokkal azonos hatású 

díjakat, valamint új mennyiségi 

korlátozásokat vagy azokkal azonos hatású 

intézkedéseket vezessen be, vagy a vámok 

és díjak meglévő szintjét megemelje, 

illetve bármely más korlátozást 

bevezessen; 

b) e rendelet hatálybalépésének napjától 

kezdve Ukrajna tartózkodása attól, hogy az 

Unióból származó behozatalt terhelő új 

vámokat vagy azokkal azonos hatású 

díjakat, valamint új mennyiségi 

korlátozásokat vagy azokkal azonos hatású 

intézkedéseket vezessen be, vagy a vámok 

és díjak meglévő szintjét megemelje, 

illetve bármely más korlátozást 

bevezessen, beleértve a diszkriminatív 

belső igazgatási intézkedéseket; 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a társulási megállapodás 2. cikkében 

előírt demokratikus elvek, emberi jogok és 

alapvető szabadságok, valamint a 

jogállamiság elvének tiszteletben tartása. 

c) a társulási megállapodás 2., 3. és 22. 

cikkében előírt demokratikus elvek, emberi 

jogok és alapvető szabadságok, valamint a 

jogállamiság elvének tiszteletben tartása, 

illetve folyamatos és kitartó erőfeszítések a 

korrupció és az illegális tevékenységek 

elleni küzdelem terén. 

Módosítás   10 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) a foglalkoztatással, 

szociálpolitikával és egyenlő esélyekkel 

kapcsolatos kérdések terén folytatott 

együttműködésre vállalt kötelezettség 

folyamatos tiszteletben tartása, 

összhangban a társulási megállapodás IV. 

címének 13. fejezetével („Kereskedelem és 

fenntartható fejlődés”) és V. címének 21. 

fejezetével („Együttműködés a 



 

 

foglalkoztatás, szociálpolitika és 

esélyegyenlőség terén”), valamint az 

annak 420. cikkében megfogalmazott 

célkitűzésekkel. 

 

Módosítás   11 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ha a Bizottság megállapítja, hogy elegendő 

bizonyíték áll rendelkezésre a 2. cikkben 

meghatározott feltételek teljesítésének 

elmulasztására, akkor a 5. cikk (2) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 

eljárásnak megfelelően teljesen vagy 

részlegesen felfüggesztheti az ebben a 

rendeletben meghatározott preferenciális 

rendelkezéseket. 

Ha a Bizottság megállapítja, hogy elegendő 

bizonyíték áll rendelkezésre az e rendelet 

2. cikkében meghatározott feltételek 

teljesítésének elmulasztására, akkor a 5. 

cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 

teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti az 

ebben a rendeletben meghatározott 

preferenciális rendelkezéseket. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Amennyiben egy tagállam azt kéri, hogy a 

2. cikk b) pontjában foglalt feltételek 

teljesítésének elmulasztása miatt a 

Bizottság függessze fel a preferenciális 

rendelkezések bármelyikét, a Bizottság a 

kérelem benyújtásától számított két 

hónapon belül indokolással ellátott 

véleményt nyilvánít arról, hogy a 

megfelelés elmulasztásával kapcsolatos 

állítás megalapozott-e vagy sem. 

Amennyiben a Bizottság megállapítja az 

állítás megalapozottságát, megindítja az e 

cikk első bekezdésében említett eljárást.  

 



 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amennyiben egy Ukrajnából 

származó terméket olyan feltételek mellett 

importálnak, amelyek súlyos nehézségeket 

okoznak egy hasonló vagy azzal 

közvetlenül versenyző termékeket előállító 

közösségi termelőnek vagy ilyen 

nehézségek bekövetkezésével fenyegetnek, 

úgy a Bizottság javaslatára a Tanács 

minősített többséggel erre a termékre 

bármikor újra bevezetheti a Közös 

Vámtarifában rögzített rendes 

vámtételeket. 

(1) Amennyiben egy Ukrajnából 

származó terméket olyan feltételek mellett 

importálnak, amelyek súlyos nehézségeket 

okoznak egy hasonló vagy azzal 

közvetlenül versenyző termékeket előállító 

uniós termelőnek vagy ilyen nehézségek 

bekövetkezésével fenyegetnek, úgy 

bármikor újra bevezethetők a Közös 

Vámtarifában rögzített rendes vámtételek. 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A Bizottság szorosan nyomon követi 

e rendelet hatását az uniós termelőkre az 

I. és II. mellékletben felsorolt termékek 

vonatkozásában, beleértve az uniós piac 

árait és figyelembe véve az uniós 

termelőkről elérhető releváns információt, 

pl. a piaci részesedést, a termelést, a 

készleteket, a termelési kapacitást és a 

kapacitáskihasználási arányokat. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Bármely tagállam vagy a Bizottság 

kezdeményezésére a Bizottság ésszerű 

határidőn belül hivatalos határozatot hoz a 

vizsgálat kezdeményezéséről. Amennyiben 

a Bizottság vizsgálat kezdeményezése 

(2) Valamely tagállam, vagy bármely 

jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

bíró, az uniós ipart, azaz a hasonló vagy 

közvetlenül versenyző termékeket előállító 

összes termelőt vagy jelentős részüket 



 

 

mellett dönt, értesítést tesz közzé az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában, 

amelyben bejelenti a vizsgálatot. Az 

értesítés tartalmazza a kapott információk 

összefoglalását, és annak kijelentését, hogy 

minden vonatkozó információt meg kell 

küldeni a Bizottságnak. Az értesítésben 

meg kell határozni azt az időtartamot – 

amely nem haladhatja meg az értesítés 

közzétételétől számított négy hónapot –, 

amelyen belül az érdekelt felek írásban 

ismertethetik a véleményüket. 

képviselő szövetség kérelmére, vagy a 

Bizottság saját kezdeményezésére, 

amennyiben nyilvánvaló a Bizottság 

számára, hogy elégséges meggyőző 

bizonyíték áll rendelkezésre, a Bizottság 

ésszerű határidőn belül hivatalos 

határozatot hoz a vizsgálat 

kezdeményezéséről. E cikk 

alkalmazásában a „jelentős rész” azokat 

az uniós termelőket jelenti, amelyek 

összesített termelése a hasonló vagy 

közvetlenül versenyző termékekből 

meghaladja az 50%-ot azon uniós 

termelők körében, amelyek 

támogatásuknak vagy ellenzésüknek 

adnak hangot a kérelmet illetően, és nem 

kevesebb az uniós ipar által előállított 

hasonló vagy közvetlenül versenyző 

termékek 25%-ánál. Amennyiben a 

Bizottság vizsgálat kezdeményezése 

mellett dönt, értesítést tesz közzé az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában, 

amelyben bejelenti a vizsgálatot. Az 

értesítés tartalmazza a kapott információk 

összefoglalását, és annak kijelentését, hogy 

minden vonatkozó információt meg kell 

küldeni a Bizottságnak. Az értesítésben 

meg kell határozni azt az időtartamot – 

amely nem haladhatja meg az értesítés 

közzétételétől számított négy hónapot –, 

amelyen belül az érdekelt felek írásban 

ismertethetik a véleményüket. 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A Bizottság 3 hónapon belül 

határozatot hoz, az 5. cikkben említett 

eljárással összhangban. Ez a határozat a 

kihirdetésétől számított egy hónapon belül 

lép hatályba. 

(6) A Bizottság 3 hónapon belül 

határozatot hoz, az 5. cikkben említett 

eljárással összhangban. Ez a határozat a 

kihirdetésétől számított egy hónapon belül 

lép hatályba. A Közös Vámtarifa 

vámtételeinek újbóli alkalmazása addig 

marad hatályban, ameddig az az uniós 

termelők gazdasági és/vagy pénzügyi 

helyzetében bekövetkezett romlás 

ellensúlyozásához szükséges, vagy amíg az 



 

 

ilyen romlás veszélye fennáll. Az újbóli 

alkalmazás időtartama nem haladhatja 

meg az egy évet, kivéve, ha kellően 

indokolt körülmények fennállása esetén 

azt meghosszabbítják. Ha a 

végkövetkeztetésként megállapított tények 

arra utalnak, hogy a 4. cikk (1) 

bekezdésében megállapított feltételek nem 

teljesülnek, a Bizottság a vizsgálat és az 

eljárás befejezéséről szóló végrehajtási 

jogi aktust fogad el a 5. cikk (2) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 

eljárásnak megfelelően. 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. cikk 

 Az ideiglenes autonóm kereskedelmi 

intézkedések végrehajtásának értékelése 

 A mélyreható és átfogó 

szabadkereskedelmi megállapodás 

végrehajtásáról szóló, a Bizottság által 

készített éves jelentésének részletes 

értékelést kell tartalmaznia az e 

rendeletben előírt ideiglenes autonóm 

kereskedelmi intézkedések 

végrehajtásáról, és indokolt esetben 

tartalmaznia kell ezen intézkedések 

társadalmi hatásának értékelését 

Ukrajnában és az Unióban. A 

mezőgazdasági termékekhez kapcsolódó 

vámkontingensek felhasználására 

vonatkozó információt közzé kell tenni a 

Bizottság honlapjain. 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – táblázat – 4 sor 

 

A Bizottság által javasolt szöveg 

09.6752 2002 Paradicsom ecet vagy  5 000 



 

 

ecetsav nélkül elkészítve 

vagy tartósítva 

Módosítás 

törölve 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – táblázat – 2 sor 

 

A Bizottság által javasolt szöveg 

Közönséges búza-, 

tönköly- és kétszeres liszt, 

durva őrlemény, dara és 

labdacs (pellet) 

közönséges búzából és 

tönkölyből 

1001 99 00, 1101 00 15, 

1101 00 90, 1102 90 90, 

1103 11 90, 1103 20 60 

100 000 tonna/év 

Módosítás 

törölve 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – táblázat – 3 sor 

 

A Bizottság által javasolt szöveg 

Kukorica, kivéve 

vetőmag, liszt, durva 

őrlemény, dara, labdacs 

(pellet) és másképpen 

megmunkált gabona 

formában 

1005 90 00, 1102 20, 

1103 13, 1103 20 40, 

1104 23 

650 000 tonna/év 

Módosítás 

Kukorica, kivéve 

vetőmag, liszt, durva 

őrlemény, dara, labdacs 

(pellet) és másképpen 

megmunkált gabona 

formában 

1005 90 00, 1102 20, 

1103 13, 1103 20 40, 

1104 23 

650 000 050 

kilogramm/év 

 



 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – táblázat – 3 sor 

 

A Bizottság által javasolt szöveg 

3102 10 10 Karbamid, vizes oldatban 

is, 45 tömegszázalékot 

meghaladó 

nitrogéntartalommal, 

szárazanyagra számítva 

(a labdacs [pellet] vagy 

hasonló formájú vagy 

legfeljebb 10 kg bruttó 

tömegű csomagolásban 

kiszerelt kivételével) 

3% 

Módosítás 

törölve 

 

 


