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  TTIP: Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Partnerség 
– 2013. júliusában indultak meg a szabadkereskedelmi 
tárgyalások az EU és az USA között
 CETA: Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Egyezmény – 
2009-ben kezdődtek a tárgyalások az EU és Kanada között, 
2014 őszén lezárták a tárgyalásokat

TTIP, CETA: azok a „csúnya” 
rövidítések



   

 Amennyiben a TTIP, a CETA és társai  hatályba lépnek az 
veszélybe sodorhatja azokat a vívmányokat, amelyeket 
környezet- és természetvédelem, élelmiszer-biztonság, 
emberi jogok, munkajogok terén elértünk.

„Trójai” egyezmények



   

„Trójai” egyezmények: 
Mi a TTIP és a CETA lényege?



   

 
o TTIP: az eddigi egyik legambiciózusabb kétoldalú 
szabadkereskedelmi megállapodás lenne 
→ a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezete 
o TTIP és CETA: nem klasszikus szabadkereskedelmi 
egyezmény („unorthodox” kereskedelmi  egyezmény)
 elsősorban nem a vámok csökkentéséről szól
 fő cél: felszámolni a multik profitjának további növekedését 
akadályozó „nem-vámjellegű” kereskedelmi korlátokat (non-
tariff barriers)
o 2 fő pillér:
 a „szabályozási koherencia” megteremtése → lefele irányuló 
szabályozási spirál (race to the bottom)
 befektető-állam vitarendezési mechanizmus (ISDS)
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o „Szabályozási koherencia”, szabályozási 
együttműködés:
- Cél: azonos szintre hozni a környezetvédelmi, 
egészségvédelmi, munkajogi stb. jogszabályokat és azok 
végrehajtását. 
 Amit egyszer engedélyeznek az USA-ban, gond nélkül 
forgalmazható legyen Európában, és viszont
→  lefele irányuló szabályozási spirál („race to the bottom”) 
   Minden a kereskedelmet érintő új, készülő jogszabályt meg 
kell vitatni az USA-val („29. tagállam”)

Korlátok nélkül...



   

o Befektető-állam vitarendezési mechanizmus (ISDS)
Investor-to-State Dispute Settlement 
 - egyfajta „magánbíróság” („offshore” bíróság)
→ akár hazánkat is beperelheti a Monsanto vagy a BASF 
egy-egy génmódosított fajtacsoport tilalma miatt (még a 
„nemzeti hatáskör” sem véd meg minket)
 Philip Morris vs. Ausztrália, Philip Morris vs. Uruguay
 Veoila vs. Egyiptom
 Verespatak: Gabriel Resources vs. Románia (4 milliárd 
dollár kártérítés?)
 TransCanada vs. Egyesül Államok: 15 milliárd dollár?

ISDS



   

 A NAFTA nyomán Kanadát 35 alkalommal perelték 
be,ebből hat esetet elvesztett vagy megegyezéssel zárt le – a 
perek nagy része még folyamatban van –, 
összességében több mint 171,5 millió kanadai dollár 
kártérítést fizetett a külföldi befektetőknek.
 Mexikó ellen is számos pert indítottak amerikai cégek, s 
az eddig lezárul ügyek miatt eddig 203,6 millió dollár 
kártérítés megfizetésére kényszerült az ország.

A demokrácia kiárusítása: a 
NAFTA tanulságai



   

TTIP vs. élelmiszerbiztonság



   

 Amit az USA-ban engedélyeznek, az egyből forgalmazható 
legyen az EU-ban is
 A „zéró tolerancia” feloldása az élelmiszerekre és a 
vetőmagokra
→ a világon sehol nem engedélyezett, nem tesztelt 
génmódosított növények bekerülhetnek Európába
 Az engedélyezés felgyorsítása
 A génmódosított összetevők jelölési kötelezettségének 
(címkézés) felszámolása – csak „GMO-mentes” címkézés 
legyen

A géntech cégek és az USA 
kívánságlistája 



   

  közös célkitűzés „a biotechnológiai termékekre vonatkozó 
szabályozás által a kereskedelemre gyakorolt negatív hatások 
minimalizálása.” 
magyarul: a kereskedelmi érdekeknek alárendelik az élelmiszer-
biztonságot, az egészségvédelmet és a környezetvédelmet
 Az elővigyázatosság elve helyett a multik által szállított 
„tudományos bizonyítékok”
 A „zéró tolerancia” feloldása élelmiszerekre („alacsony szintű 
jelenlét”) → legálissá tenné az EU a GMO-szennyezést
 Az ISDS is szerves része a CETA-nak
 Háttéralkuk –  kiszívárgott levél: 
Tonio Borg biztosította a kanadai  minisztert 
a génmódosított repce  európai 
engedélyezéséről

Emlékeztetőül: FoEE/MTVSZ 
elemzés a CETA hatásairól



   

 Az egyik fő cél, hogy bejussanak az amerikai 
közszolgáltatások piacára
„Nem fognak változni a génmódosított szervezetekre 
vonatkozó jogszabályok.”
↔ „legfeljebb csupán” felgyorsul majd az engedélyezés
(?) ez része a kiszívárgott kommunikációs stratégiának
 „Az élelmiszerbiztonság kérdése nincs a napirenden” 
(DeGucht) ↔ A kiszivárgott anyagok szerint viszont igen!
 Annyira akarja az EU a TTIP-t és a CETA-t, hogy már most 
alávet készülő jogszabályokat az amerikai igényeknek (pl. 
klónozott állatok engedélyezése)
 Az EU már korábban is feláldozta a mezőgazdaságot a 
szolgáltatási iparnak tett amerikai engedélyez oltárán (Blair-
House megállapodás → szója import az EU-ba)
 Vajon, ugyanez lesz a génmódosítással a tárgyalások 
későbbi szakaszában?

Mit akar az EU?



   

 
Kiszívárgott anyagok szerint
 Továbbra is napirenden vannak az egyeztetések a Bizottság 
és a géntechnológiai cégek szerint
 A Bizottság felkétre az EFSA-t, vizsgálja meg, milyen 
lehetőségek vannak a „zéró tolerancia” megkerülésére 
 A Bizottság felvetette, hogy az génmódosított élelmiszer-
import tilalmának lehetőségét is „nemzeti hatáskörbe” kellene 
vonni (a mögöttes cél a GMO engedélyezések felgyorsítása)

TTIP: még alá sem írták, 
már pusztít!



   

 Általánosságban: a kormány támogatja a tervezett megállapodást 
 A kormány nem támogatja, hogy a mezőgazdaság, élelmiszerek 
része legyenek a tervezett megállapodásnak
 A kormány nem támogatja az ISDS-t

Kérdés: 
- aktívan is fellép-e a kormány, hogy ezek a témák végül ne 
kerüljenek a bele a TTIP-be?
 Mivel az ISDS benne része a CETA-nak, hajlandó-e az 
Országgyűlés nemet mondani az egyezmény ratifikálására?

A magyar kormány álláspontja



   

 –  Az Európai Bizottság engedélyezni akarja a baromfihúsok 
savas átmosással történő fertőtlenítését (peroxy-ecetsavas 
oldattal, stb.)

Klórozott csirke?

ggg



   

 Kanada: „szép, békés érintetlen ország...”  
 2X is indított kereskedelmi háborút a WTO-n keresztül Európa 
ellen (hormonkezelt marhahús, „de facto” GMO moratóriumok)
 A 3. legnagyobb GMO termesztő ország a világon
 Az állatvédelmi szabályok
szintje Kanadában a legalacsonyabb 
az OECD tagállamok között
 20%-kal olcsóbban termel
 CETA: 75 ezer tonna 
sertéshús, 46 ezer 
tonna marhahús 
vámmentes
behozatalára kvóta 

A CETA: veszélyezteti az európai 
élelmiszerbiztonságot



   

 Stop TTIP önszerveződő európai polgári kezdeményezés: 
3 263 920 ember írta alá 12 hónap alatt a petíciót.
 Egy szimbolikus akció keretében Brüsszelben átadtuk a 3,2 millió 
aláírást az Európai Bizottságnak.
 2015. okt. 10.: Berlinben több mint 250 ezren tüntettek a TTIP és 
CETA ellen!
 Malmström: "Én nem az európai emberektől kapom a 
felhatalmazást."

Stop TTIP: 3,5 millió aláírás 



   

 Friss hír: az Európai Bíróság szerint jogtalan volt a 
Bizottság döntése, amikor 2014. őszén elutasította a 
StopTTIP európai polgári kezdeményezés nyilvántartásba 
vételét! 
 A Európai Bíróság megsemmisítette a Bizottság határozatát.
 Győzött az igazság! Az EU polgárainak igenis joguk van 
véleményt nyilvánítani a TTIP és CETA ügyében

Stop TTIP: Luxemburg megállítja 
Brüsszelt?



   

Berlin: 250 ezren a TTIP és CETA 
ellen



   

 Az elmúlt években lezajlott tiltakozások hatására a Bizottság arra 
kényszerült, hogy társadalmi konzultációt indítson a befektető-állam 
vitarendezési mechanizmusról:
→ ~ 143 ezer európai polgár mondott nemet az ISDS-re (97%)
 Egyre több anyag szivárog ki... → nő az ellenállás
 TTIP: lelassultak a tárgyalások – a német választások után várható a 
felélesztésük
 CETA: váratlan nehézségek után végül aláírták, de a tagállami 
ratifikálás még hátra van (38 lehetőségünk van még megállítani a CETA-
t) 

TTIP, CETA: a dolgok 
jelenlegi állása



   

 2015. szeptember közepén a Bizottság közzétette az "új" 
befektetésvédelmi rendszerre vonatkozó javaslatát: Befektetési 
Bírósági Rendszer (Investment Court System  - ICS)
 Bár javaslat tartalmaz számos új elemet,ez csupán az ISDS 
átnevezése / átcsomagolása, továbbra is különleges előjogokat 
biztosítana a multinacionális cégeknek. 
 Számos elemző szerint az ICS ellentétes
az uniós joggal → Belgium az Európai Bírósághoz fordul?

A Bizottság új javaslata: 
ISDS helyett ICS



   

 

TTIP/CETA-mentes övezetek: 
2331 település Európában



   

 Több mint 3000 kötelező hatályú egyezmény védi a nemzetek feletti 
óriáscégek érdekeit

↔ egyetlen egyezmény sem védi az emberi jogokat és környezetünket a 

vállalatok túlkapásaival szemben.

–  Kötelező erejű nemzetközi egyezményre van szükség a multik 

megregulázására

Nemzetközi egyezményt az 

óriáscégek megregulázására!



   

Köszönöm a figyelmet!

Fidrich Róbert
fidusz@mtvsz.hu

www.mtvsz.hu/trojai
mtvsz.blog.hu
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