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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS

.../2013/EU RENDELETE

(…)

a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések 

elfogadása céljából adott felhatalmazás és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő 

módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (2) 

bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében1,

                                               
1 Az Európai Parlament 2012. november 22-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették 

közzé) és a Tanács ...-i álláspontja első olvasatban (a Hivatalos Lapban még nem tették 
közzé). Az Európai Parlament …-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) 
és a Tanács …-i határozata.
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mivel:

(1) Számos, a közös kereskedelempolitikához kapcsolódó alaprendelet úgy rendelkezik, hogy 

a jogi aktusokat az 1999/468/EK tanácsi határozatban1 megállapított eljárások szerint kell 

elfogadni.

(2) Azon hatályos jogalkotási aktusokat, amelyeket a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését 

megelőzően nem igazítottak hozzá az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 

eljáráshoz, át kell vizsgálni az említett Szerződés által bevezetett rendelkezésekkel való 

összhangjuk biztosítása céljából. Egyes esetekben az említett jogi aktusokat célszerű úgy 

módosítani, hogy azok az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikke 

szerint felhatalmazást adjanak a Bizottságnak. Néhány esetben célszerű továbbá bizonyos, 

a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben2 előírt eljárásokat alkalmazni.

                                               
1 A Tanács 1999/468/EGK határozata (1999. június 28.) a Bizottságra ruházott végrehajtási 

hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 
23. o.).

2 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
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(3) A következő rendeleteket ezért megfelelően módosítani kell: 

– a Tanács 3030/93/EGK rendelete1,

– a Tanács 517/94/EK rendelete2,

– a Tanács 953/2003/EK rendelete3,

– a Tanács 673/2005/EK4,

– a Tanács 1528/2007/EK rendelete5,

                                               
1 A Tanács 3030/93/EGK rendelete (1993. október 12.) a meghatározott textiltermékek 

harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól (HL L 275., 1993.11.8., 
1. o.).

2 A Tanács 517/94/EK rendelete (1994. március 7.) az egyes harmadik országokból származó 
textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások vagy 
egyéb különleges közösségi importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös 
szabályairól (HL L 67., 1994.3.10., 1. o.).

3 A Tanács 953/2003/EK rendelete (2003. május 26.) egyes alapvető gyógyszerek 
kereskedelme Európai Unióba történő eltérítésének elkerüléséről (HL L 135., 2003.6.3., 
5. o.).

4 A Tanács 673/2005/EK rendelete (2005. április 25.) az Amerikai Egyesült Államokból 
származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámok megállapításáról
(HL L 110., 2005.4.30., 1. o.).

5 A Tanács 1528/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a gazdasági partnerségi 
megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban 
meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának 
egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról (HL L 348., 
2007.12.31., 1. o.).
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– a Tanács 55/2008/EK rendelete1,

– a Tanács 1340/2008/EK rendelete2,

(4) A jogbiztonság érdekében e rendelet érintheti azokat az intézkedések elfogadására irányuló 

eljárásokat, amelyek e rendelet hatálybalépése előtt megindultak, de ezen időpontig nem 

zárultak le,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

                                               
1 A Tanács 55/2008/EK rendelete (2008. január 21.) a Moldovai Köztársaságnak szánt 

autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetéséről, valamint a 980/2005 rendelet és a 
2005/924/EK bizottsági határozat módosításáról (HL L 20., 2008.1.24., 1. o.).

2 A Tanács 1340/2008/EK rendelete (2008. december 8.) az Európai Közösség és a Kazah 
Köztársaság között az egyes acéltermékek kereskedelméről (HL L 348., 2008.12.24., 1. o.).
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1. cikk

Az e rendelet mellékletében felsorolt rendeletek a melléklettel összhangban módosulnak.

2. cikk

Az e rendelet mellékletében felsorolt rendeletek rendelkezéseire való hivatkozásokat az e rendelet 

által módosított rendelkezésekre való hivatkozásként kell értelmezni.

3. cikk

Ez a rendelet nem érinti az e mellékletében felsorolt rendeletek által előírt intézkedések 

elfogadására irányuló eljárásokat, amelyek e rendelet hatálybalépése előtt megindultak, de ezen 

időpontig zárultak le.
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4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmincadik napon lép 

hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ..., 

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök
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MELLÉKLET

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ 

MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 290. CIKKÉNEK VAGY A 182/2011/EU EURÓPAI 

PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELET ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEINEK 

MEGFELELŐ KIIGAZÍTÁS ÉRDEKÉBEN MÓDOSÍTOTT RENDELETEK JEGYZÉKE

1. A 3030/93/EGK RENDELET

A 3030/93/EGK rendeletet illetően, az egyes textiltermékek behozatalának kezelésére szolgáló 

rendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia 

arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el az említett rendelet mellékleteinek módosítására, a további behozatali lehetőségek 

engedélyezésére, a keretmennyiségek bevezetésére vagy kiigazítására, illetve védintézkedések és a 

felügyeleti rendszer bevezetésére vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 

munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak 

gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére 

történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

A 3030/93/EGK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra

végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell 

gyakorolni.

A tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni a konzultációk lefolytatására és megindítására.
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Ennek megfelelően a 3030/93/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 17. cikkre történő hivatkozásokat a 17. cikk (2) bekezdésére történő hivatkozásként kell 

értelmezni. 

2. A 2. cikk (6) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: 

„(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 16a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az V. mellékletben szereplő 

keretmennyiségek, valamint azon termékkategóriák meghatározásának kiigazítása 

céljából, amelyekre az említett keretmennyiségek vonatkoznak, amennyiben erre 

szükség van annak biztosításához, hogy a Kombinált Nómenklatúra (KN) későbbi 

módosításai vagy az ezen termékek besorolását módosító határozat ne eredményezze 

az említett keretmennyiségek csökkentését.”

3. A 6. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 16a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a mellékleteknek az azokban 

foglalt keretmennyiségek kiigazításával történő módosítására vonatkozóan az e cikk

(1) bekezdésében említett helyzet orvoslása céljából, megfelelően tiszteletben tartva 

a vonatkozó kétoldalú megállapodásokban foglalt szabályokat.

Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése a textiltermékek Unióba való, 

rendkívül alacsony árakon végrehajtott behozatala miatt nehezen helyrehozható kárt 

okozna, és ezért az rendkívül sürgős okokból szükséges, az első albekezdés alapján 

elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 16b. cikkben előírt eljárást kell 

alkalmazni.”
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4. A 8. cikk a következőképpen módosul:

a) az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 16a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a mellékleteknek az adott 

kontingensév során további behozatali lehetőségek engedélyezése céljából való

módosítására vonatkozóan, amennyiben – különleges körülmények között – egy 

vagy több termékkategóriából az V. mellékletben említett mennyiségeket meghaladó 

mennyiségek behozatala szükséges.

Sürgősségi helyzetben, amennyiben az adott kontingensév során a további behozatali 

lehetőségek engedélyezésében bekövetkező késedelem az elégtelen mennyiségű 

import miatt nehezen helyrehozható károkat okozna, és ezért az rendkívüli sürgős

okokból szükséges, az első bekezdés alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokra a 16b. cikkben előírt eljárást kell alkalmazni. A Bizottság a tagállami 

kérelem kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül határozatot hoz.”;

b) Az utolsó előtti bekezdést el kell hagyni.
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5. A 10. cikk a következőképpen módosul:

a) a (7) bekezdésben a b) pontot el kell hagyni;

b) a (13) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(13) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 16a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (3) és a 

(9) bekezdésében előírt intézkedésekkel kapcsolatos keretmennyiségeknek a 

mellékletek módosításával történő bevezetésére vonatkozóan.

A Bizottság saját kezdeményezése alapján, vagy tíz munkanapon belül a 

sürgősség indokolását is tartalmazó tagállami kérésre sürgős esetekben –

amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése nehezen helyrehozható 

kárt okozna, és ezért az rendkívül sürgős okokból szükséges – az első

albekezdés alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 16b. 

cikkben előírt eljárást kell alkalmazni.”

6. A 13. cikk (3) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az előzetes vagy utólagos felügyeleti rendszer bevezetése céljából a III. melléklet 

módosításáról a Bizottság határoz. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 

16a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az előzetes 

felügyeleti rendszer bevezetésére vonatkozóan.”
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7. A 15. cikk (3), (4), és (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Amennyiben az Unió és a szállító ország a 16. cikkben előírt határidőn belül nem 

talál kielégítő megoldást, és a Bizottság megállapítja, hogy nyilvánvaló bizonyítékok 

állnak rendelkezésre a kijátszásról, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 

16a. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadjon el azzal a céllal, hogy az V. melléklet módosítása révén a 

keretmennyiségeket az érintett szállító országból származó termékek mennyiségével 

megegyező mennyiséggel csökkentse.

Amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy a kijátszásról nyilvánvaló bizonyítékok 

állnak rendelkezésre, és a kijátszás ellen irányuló intézkedések késedelmes 

bevezetése nehezen helyrehozható kárt okozna, és ezért az rendkívül sürgős okokból 

szükséges, az első albekezdés alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokra a 16b. cikkben előírt eljárást kell alkalmazni.
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(4) A harmadik országokkal aláírt jegyzőkönyvek és egyes kétoldalú megállapodások 

rendelkezései szerint abban az esetben, ha elégséges bizonyíték áll rendelkezésre 

arról, hogy az érintett országokból származó termékek száltartalmára, mennyiségére, 

megnevezésére vagy osztályozására vonatkozóan hamis nyilatkozat megtételére 

került sor, az Unió hatóságai a kérdéses termékek behozatalát visszautasíthatják. 

Továbbá, amennyiben az említett országok bármelyikének területét láthatólag a nem 

az adott országból származó termékek átrakodására vagy más útvonalra való 

átirányítására használják fel, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 16a. cikknek 

megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az ugyanabból az 

országból származó ugyanazon termékekre vonatkozó keretmennyiségek bevezetése 

céljából – feltéve hogy azokra még nem vonatkozik keretmennyiség –, vagy az V. 

melléklet módosítása révén az e bekezdésben vázolt helyzet ellensúlyozása céljából.

Amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy a kijátszásról nyilvánvaló bizonyítékok 

állnak rendelkezésre, és a kijátszás ellen irányuló intézkedések késedelmes 

bevezetése nehezen helyrehozható kárt okozna, és ezért az rendkívül sürgős okokból 

szükséges, az első albekezdés alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokra a 16b. cikkben előírt eljárást kell alkalmazni.
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(5) Ezenkívül, amennyiben olyan harmadik ország területének érintettségéről áll 

rendelkezésre bizonyíték, amely az V. mellékletben nem felsorolt WTO-tagország, a 

Bizottság a 16. cikkben leírt eljárás szerint konzultációt kezdeményez az érintett 

harmadik országgal vagy országokkal annak érdekében, hogy a probléma megoldása 

érdekében sor kerüljön a megfelelő lépésekre. A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 16a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el 

az érintett harmadik ország vagy országok tekintetében keretmennyiségek bevezetése 

vagy az V. melléklet módosítása révén az e bekezdésben említett helyzet 

ellensúlyozása céljából.

Amennyiben a kijátszás ellen irányuló intézkedések késedelmes bevezetése nehezen 

helyrehozható kárt okozna, és ezért az rendkívül sürgős okokból szükséges, az első

albekezdés alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 16b. cikkben 

előírt eljárást kell alkalmazni.”

8. A 16. cikk (1) bekezdésében a bevezető szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság a tagállamok tájékoztatását követően lefolytatja az e rendeletben említett 

konzultációkat az alábbi szabályoknak megfelelően:
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9. A rendelet a következő cikkekkel egészül ki:

„16a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására. 

(2) A Bizottságnak az e rendelet 2. cikkének (6) bekezdésében, 6. cikkének 

(2) bekezdésében, 8. cikkében, 10. cikkének (13) bekezdésében, 13. cikkének (3) 

bekezdésében, 15. cikkének (3), (4) és (5) bekezdésében és 19. cikkében, valamint 

IV. melléklete 4. cikkének (3) bekezdésében és VII. melléklete 2. cikkében és 

3. cikkének (1) és (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól ... +-tól/-től kezdődő

hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt 

jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács 

nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok 

vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival 

megegyező időtartamra.

                                               
+ HL: Kérjük beilleszteni e rendelet hatálybalépésének az időpontját.
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(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az e rendelet 

2. cikkének (6) bekezdésében, 6. cikkének (2) bekezdésében, 8. cikkében, 

10. cikkének (13) bekezdésében, 13. cikkének (3) bekezdésében, 15. cikkének (3), 

(4) és (5) bekezdésében és 19. cikkében, valamint IV. melléklete 4. cikkének 

(3) bekezdésében és VII. melléklete 2. cikkében és 3. cikkének (1) és 

(3) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi 

időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi 

aktus elfogadásáról. 

(5) Az e rendelet 2. cikkének (6) bekezdése, 8. cikke, 10. cikkének (13) bekezdése, 

13. cikkének (3) bekezdése, 15. cikkének (3), (4) és (5) bekezdése és 19. cikke, 

valamint IV. melléklete 4. cikkének (3) bekezdése értelmében elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon 

belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha 

az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács 

arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament 

vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
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(6) Az e rendelet 6. cikkének (2) bekezdése, valamint VII. mellékletének 2. cikke és 3. 

cikkének (1) és (3) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 

aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a 

Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően 

mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 

fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az 

időtartam négy hónappal meghosszabbodik.

16b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1) Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul 

hatályba lépnek és alkalmazandók, amennyiben nem emelnek ellenük kifogást a (2) 

bekezdésnek megfelelően. Az Európai Parlament és a Tanács felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusról való értesítése tartalmazza a sürgősségi eljárás alkalmazásának 

indokait.

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 16a. cikk (5) vagy (6) bekezdésében említett 

eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. 

Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló 

határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust.”
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10. A 17. cikk címe és (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 

„17. cikk

A bizottsági eljárás

(1) A Bizottság munkáját az 517/94/EK tanácsi rendelet* 25. cikkével létrehozott, 

textiltermékekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet** értelmében vett bizottságnak minősül.

(1a) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell 

alkalmazni.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 

alkalmazni. 

_____________________

* A Tanács 517/94/EK rendelete (1994. március 7.) az egyes harmadik országokból 
származó textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb 
megállapodások, vagy egyéb különleges közösségi importszabályozás hatálya alá 
nem tartozó behozatalának közös szabályairól (HL L 67., 1994.3.10., 1. o.).

** Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 
2011.2.28., 13. o.).”
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11. A 17a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„17a cikk

A bizottság valamely tagállam kérésére vagy a Bizottság felvetése alapján megvizsgálhat 

az e rendelet alkalmazásával összefüggő bármilyen ügyet.”

12. A 19. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„19. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 16a. cikknek megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e rendelet vonatkozó mellékleteinek a

megállapodások, jegyzőkönyvek vagy egyezmények harmadik országokkal való 

megkötésének, módosításának vagy lejáratának vagy az Unió statisztikai szabályai, 

vámrendelkezései vagy közös behozatali szabályai módosításainak a figyelembevétele 

érdekében szükséges módosítása céljából.”
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13. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

„19a. cikk 

Jelentés

A Bizottság az 1225/2009/EK tanácsi rendelet** 22a. cikkének megfelelően az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott, a kereskedelmi védintézkedések alkalmazásáról 

és végrehajtásáról szóló éves jelentésében tájékoztatást ad e rendelet végrehajtásáról.

____________________

** A Tanács 1225/2009/EK rendelete (2009. november 30.) az Európai Közösségben 
tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni 
védelemről (HL L 343., 2009.12.22., 51. o.).”

14. A IV. melléklet 4. cikkének (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 

„(3) Amennyiben megállapítást nyer, hogy e rendelet rendelkezéseit megsértették, a

Bizottság – az érintett szállító ország vagy országok beleegyezését követően –

felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 16a. cikkének megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet vonatkozó mellékleteinek az ilyen 

jogsértések megismétlődésének megakadályozásához szükséges módosítása céljából.
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Amennyiben az e rendelet rendelkezéseit sértő cselekmények elleni intézkedések 

késedelmes bevezetése nehezen helyrehozható károkat okozna, és ezért az rendkívül 

sürgős okokból szükséges, az első albekezdés alapján elfogadott, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokra az e rendelet 16b. cikkében előírt eljárást kell alkalmazni.”

15. A VII. melléklet 2. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 16a. cikkének megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e melléklet 

hatálya alá nem tartozó újrabehozatalokra egyedi keretmennyiségeket alkalmazzon, feltéve 

hogy az érintett termékek az e rendelet 2. cikkében meghatározott keretmennyiségek alá 

tartoznak.

Amennyiben a passzív feldolgozásból származó termékek újrabehozatala elleni 

intézkedések késedelmes bevezetése nehezen helyrehozható károkat okozna, és az 

rendkívül sürgős okokból szükséges, az első albekezdés alapján elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra az e rendelet 16b. cikkében előírt eljárást kell 

alkalmazni.”
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16. A VII. melléklet 3. cikke a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 16a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kategóriák közötti 

átcsoportosítás, valamint az egyedi keretmennyiségek egy részének előzetes 

felhasználása vagy egyik évről egy másikra történő átvitele céljából.

Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése nehezen helyrehozható 

kárt okozna azáltal, hogy – tekintettel az ilyen átcsoportosítások évközi 

jelleggel való működésének jogi követelményére – akadályozná a passzív 

feldolgozásból származó termékek kereskedelmét, és az rendkívül sürgős 

okokból szükséges, az első albekezdés alapján elfogadott, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokra az e rendelet 16b. cikkében előírt eljárást kell 

alkalmazni.”;

b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 16a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az egyedi 

keretmennyiségek módosítása céljából, amennyiben további behozatalra van 

szükség.
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Amennyiben a további behozatal szükségessége esetén az egyedi 

keretmennyiségek késedelmes módosítása nehezen helyrehozható károkat 

okozna azáltal, hogy akadályozná az ezen szükséges további behozatalhoz való 

hozzájutást, és ezért az rendkívül sürgős okokból szükséges, az első albekezdés 

alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra az e rendelet 

16b. cikkében előírt eljárást kell alkalmazni.”

2. Az 517/94/EK RENDELET

Az 517/94/EK rendeletet illetően, az egyes textiltermékek kétoldalú megállapodások, 

jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások vagy egyéb különleges uniós importszabályozás hatálya alá 

nem tartozó behozatalának irányítására szolgáló rendszer megfelelő működésének biztosítása 

érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az említett rendelet mellékleteinek 

módosítására, az importszabályok megváltoztatására, illetve az említett rendelet szerinti 

védintézkedések és felügyeleti intézkedések alkalmazására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői 

szinten is. 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak 

gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére 

történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

Az 517/94/EK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra

végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell 

gyakorolni.
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A tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni a felügyeleti intézkedések elfogadására, tekintettel 

ezen intézkedések hatásaira, valamint – a végleges védintézkedések elfogadásának vonatkozásában 

– az intézkedések sorrendiségének logikájára.

Ennek megfelelően az 517/94/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Az e rendelet V. mellékletben említett, az abban feltüntetett országokból származó 

textiltermékek importálhatók az Unióba, feltéve hogy a Bizottság meghatározta az 

éves keretmennyiséget. Az éves keretmennyiségnek minden esetben a korábbi 

kereskedelmi forgalmon kell alapulnia, vagy – ha előbbiről nem áll rendelkezésre 

adat – e forgalom megfelelő indokolással alátámasztott becslésén. A Bizottság 

felhatalmazást kap arra, hogy a 25a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusokat fogadjon el az e rendelet vonatkozó mellékleteinek az említett éves 

keretmennyiségek meghatározása érdekében történő módosítása céljából.”

2. Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

(1) A bizottság valamely tagállam kérésére vagy a Bizottság felvetése alapján 

megvizsgálhat az e rendelet alkalmazásával összefüggő bármilyen ügyet.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 25a. cikknek megfelelően

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e rendelet III–VII. melléklet 

kiigazításához szükséges intézkedésekre vonatkozóan, feltéve hogy e mellékletek 

működésének a hatékonysága tekintetében problémák merülnek fel.”
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3. A 7. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

„(1) Ha a Bizottság számára nyilvánvaló, hogy elegendő olyan bizonyíték áll 

rendelkezésre, amelynek alapján indokolt vizsgálatot folytatni az árubehozatal 

1. cikkben említett feltételeivel kapcsolatban, megindítja a vizsgálatot. A 

Bizottság azt követően, hogy megállapította a vizsgálat megindításának 

szükségességét, tájékoztatja erről a tagállamokat.”;

b) a (2) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A 6. cikk alapján benyújtott információkon kívül a Bizottság összegyűjt 

minden, általa szükségesnek ítélt kiegészítő információt, és lépéseket tesz ezen 

információk ellenőrzésére az importőröknél, kereskedőknél, képviselőknél, 

gyártóknál, kereskedelmi egyesületeknél és szervezeteknél.”

4. A 8. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy nincs szükség uniós felügyeleti vagy 

védintézkedésre, a 25. cikk (2) bekezdésében előírt vizsgálóbizottsági eljárás

keretében eljárva határozatot hoz a vizsgálat lezárásáról, ismertetve a vizsgálatok 

főbb eredményeit.”
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5. A 11. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a) a 25. cikk (1a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében

elrendelheti bizonyos behozatalok utólagos uniós felügyeletét;

b) az említett behozatalok trendjeinek megfigyelése céljából bizonyos 

behozatalokat a 25. cikk (1a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás

keretében uniós felügyelet alá vonhat.”; 

b) a (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a) a 25. cikk (1a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében

elrendelheti bizonyos behozatalok utólagos uniós felügyeletét; 

b) az említett behozatalok trendjeinek megfigyelése céljából bizonyos 

behozatalokat a 25. cikk (1a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás

keretében uniós felügyelet alá vonhat.”

6. A 12. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 25a. cikknek megfelelően

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el az e cikk (1) és (2) bekezdésben 

említett intézkedésekre vonatkozóan a szóban forgó termékre vonatkozó behozatali 

szabályoknak – adott esetben az e rendelet mellékleteinek módosítása révén történő –

megváltoztatása céljából.”
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7. A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„13. cikk

Sürgősségi esetekben, ha intézkedés hiányában az uniós ipart helyrehozhatatlan károk 

érnék, és a Bizottság saját kezdeményezés vagy tagállami kérés alapján eljárva 

megállapítja, hogy a 12. cikk (1) és (2) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek, 

továbbá úgy ítéli meg, hogy az e rendelet I. mellékletében felsorolt és mennyiségi 

korlátozás alá nem tartozó termékek egy adott kategóriáját mennyiségi korlátozás vagy 

előzetes, illetve utólagos felügyeleti intézkedések alá kell vonni, és ezért az rendkívül 

sürgős okokból szükséges, a 12. cikk (1) és (2) bekezdésében említett, a szóban forgó 

termékre vonatkozó behozatali szabályokat – adott esetben e rendelet mellékleteinek 

módosítása révén – megváltoztató felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 25b. cikk

szerinti eljárást kell alkalmazni.”

8. A 15. cikk bevezető szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben a 12. cikk (2) bekezdésében említett helyzet bekövetkezése valószínűsíthető, 

a Bizottság – a 25. cikk (1a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében –

tagállami kérésre vagy saját kezdeményezés alapján:”

9. A 16. cikk harmadik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ezeket az intézkedéseket a 10., 11. és 12. cikk alapján elfogadandó intézkedésekre 

vonatkozó megfelelő eljárás keretében kell elfogadni.”
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10. A 25. cikk (1), (2), (3) és (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„25. cikk

A bizottsági eljárás

(1) A Bizottság munkáját a textiltermékekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság 

a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet* értelmében vett bizottságnak 

minősül.

(1a) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell 

alkalmazni.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 

alkalmazni.

__________________

* Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 
2011.2.28., 13. o.). ”
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11. A rendelet a következő cikkekkel egészül ki:

„25a. cikk

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására. 

(2) A Bizottságnak a 3. cikk (3) bekezdésében, az 5. cikk (2) bekezdésében, a 12. cikk 

(3) bekezdésében, valamint a 13. és 28. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól ... +-tól/-

től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam 

vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament 

vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes 

időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a 

korábbival megegyező időtartamra.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk 

(3) bekezdésében, az 5. cikk (2) bekezdésében, a 12. cikk (3) bekezdésében, valamint 

a 13. cikkben és a 28. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló 

határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt 

későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. 

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi 

aktus elfogadásáról.

                                               
+ HL: Kérjük beilleszteni e rendelet hatálybalépésének az időpontját.
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(5) A 5. cikk (2) bekezdése, valamint a 13. és 28. cikk értelmében elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon 

belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha 

az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács 

arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament 

vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik. 

(6) A 3. cikk (3) bekezdése és a 12. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon 

belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha 

az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács 

arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament 

vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam négy hónappal meghosszabbodik.
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25b. cikk

(1) Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul 

hatályba lépnek és alkalmazandók, amennyiben nem emelnek ellenük kifogást a (2) 

bekezdésnek megfelelően. Az Európai Parlament és a Tanács felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusról való értesítése tartalmazza a sürgősségi eljárás alkalmazásának 

indokait.

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 25a. cikk (5) bekezdésében említett 

eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. 

Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló 

határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust.”

12. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

„26a. cikk

A Bizottság az 1225/2009/EK tanácsi rendelet** 22a. cikkének megfelelően az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott, a kereskedelmi védintézkedések alkalmazásáról 

és végrehajtásáról szóló éves jelentésében tájékoztatást ad e rendelet végrehajtásáról.

____________________

** A Tanács 1225/2009/EK rendelete (2009. november 30.) az Európai Közösségben 
tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni 
védelemről (HL L 343., 2009.12.22., 51. o.).”
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13. A 28. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„28. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 25a. cikknek megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el a vonatkozó mellékleteknek a megállapodások vagy 

egyezmények harmadik országokkal való megkötésének, módosításának vagy lejáratának 

vagy az Unió statisztikai szabályai, vámrendelkezései vagy közös behozatali szabályai 

módosításainak a figyelembevétele érdekében szükséges módosítása céljából.”

3. A 953/2003/EK RENDELET

A 953/2003/EK rendeletet illetően, az említett rendelet hatálya alá tartozó termékek jegyzékének 

további termékekkel történő bővítése érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, 

hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el az említett rendelet mellékletének módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői 

szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak 

gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére 

történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.
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Ennek megfelelően az 953/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdést el kell hagyni;

b) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4) Amennyiben a Bizottság azt állapítja meg, hogy egy adott termék megfelel az e 

rendeletben meghatározott követelményeknek, a Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy az 5. cikk (5) bekezdésének megfelelően felhatalmazáson alapuló 

jogi aktust fogadjon el az adott terméknek az e rendelet I. mellékletébe való, a 

soron következő aktualizálás alkalmával történő felvétele céljából. A Bizottság 

a kérelmezőt a határozata elfogadását követő 15 napon belül értesíti 

határozatáról.

Amennyiben a terméknek az I. mellékletbe való késedelmes felvétele valamely 

fejlődő országban késleltetné a sürgősen szükséges, elérhető árú alapvető 

gyógyszerekhez való hozzájutás biztosítását, és ezért az rendkívül sürgős 

okokból szükséges, az első albekezdés alapján elfogadott, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokra az 5a. cikkében előírt eljárást kell alkalmazni.”;
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c) a (9) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy – szükség esetén – az 5. cikk (6) 

bekezdésének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el 

a II., a III. és a IV. melléklet módosítására vonatkozóan – az alkalmazás során 

nyert tapasztalatok fényében vagy egészségügyi válsághelyzetre való reagálás 

céljából – a betegségek jegyzékének, az e rendelet hatálya alá tartozó 

célországok meghatározásának, valamint a többszintű árképzés alá vont 

termékek azonosítására szolgáló képleteknek a felülvizsgálata érdekében.”.

2. Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására. 

(2) A Bizottság 4. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól ... +-tól/től kezdődő hatállyal. A 

Bizottság legkésőbb 9 hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a 

felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a 

meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor 

a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra.

                                               
+ Kérjük beilleszteni e rendelet hatálybalépésének az időpontját.
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(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikkben említett 

felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt

felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 

követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat 

nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. 

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi 

aktus elfogadásáról. 

(5) A 4. cikk (4) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról 

való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács 

nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind 

az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog 

kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az 

időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6) A 4. cikk (9) bekezdése alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 

akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való 

értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem 

emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az

Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog 

kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az 

időtartam négy hónappal meghosszabbodik.”
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3. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

„5a. cikk

(1) Az e cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul 

hatályba lépnek, és alkalmazandók, amennyiben nem emelnek ellenük kifogást a (2) 

bekezdésnek megfelelően. Az Európai Parlament és a Tanács felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusról való értesítése tartalmazza a sürgősségi eljárás alkalmazásának 

indokait.

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács az 5. cikk (5) és (6) bekezdésében említett 

eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. 

Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló 

határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust.”

4. A 11. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság kétévenként beszámol az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 

többszintű árképzés alá vont termékek exportvolumenéről, beleértve valamely 

gyártó és a rendeltetési ország kormánya által kötött partnerségi megállapodás

keretében exportált mennyiségeket is. A jelentésnek vizsgálnia kell az országok 

és a betegségek körét, valamint a 3. cikk végrehajtására vonatkozó általános 

kritériumokat.”;
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b) a cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(3) Az Európai Parlament a Bizottság jelentésének benyújtását követő egy 

hónapon belül meghívhatja a Bizottságot illetékes bizottságának eseti ülésére, 

hogy ismertesse az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos tényeket, illetve 

magyarázattal szolgáljon az esetleg felmerülő kérdésekre.

(4) A Bizottság a jelentést legkésőbb az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 

történő benyújtásától számított hat hónapon belül nyilvánosságra hozza.”.

4. A 673/2005/EK RENDELET

A 673/2005/EK rendeletet illetően, az említett rendeletben előírt intézkedések szükséges 

kiigazításainak végrehajtása érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 

kiegészítő vámmérték, illetve a 673/2005/EK rendelet I. és a II. mellékletében szereplő 

jegyzékeknek az említett rendeletben megállapított feltételek szerint történő módosítására

tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő 

konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak 

az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő 

továbbításáról. 
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Ennek megfelelően a 673/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 4. cikknek megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk szerinti kiigazítások és módosítások 

céljából.

Amennyiben az Egyesült Államok által teljesített kifizetések összegét az év késői 

szakaszában közlik oly módon, hogy a 4. cikkben foglalt eljárás alkalmazása révén 

nem lehetséges a WTO által előírt, valamint a jogszabályban foglalt határidők 

betartása, és amennyiben a mellékletek kiigazítása és módosítása esetén az rendkívül 

sürgős okokból szükséges, az első albekezdés alapján elfogadott, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokra a 4a. cikkben előírt eljárást kell alkalmazni.”

2. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására. 

(2) A Bizottságnak a 3. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól ... +-tól/től 

kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 9 hónappal az ötéves időtartam vége előtt 

jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács 

nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok 

vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival 

megegyező időtartamra.

                                               
+ Kérjük beilleszteni e rendelet hatálybalépésének az időpontját.
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(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (3) 

bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti 

az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában 

való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép 

hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok érvényességét. 

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi 

aktus elfogadásáról. 

(5) A 3. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról 

való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács 

nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind 

az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog 

kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az 

időtartam két hónappal meghosszabbodik.”



13284/1/13 REV 1 ZSB/fk 33
MELLÉKLET DGC 1A HU

3. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

„4a. cikk

(1) Az e cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul 

hatályba lépnek, és alkalmazandók, amennyiben nem emelnek ellenük kifogást a (2) 

bekezdésnek megfelelően. Az Európai Parlament és a Tanács felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusról való értesítése tartalmazza a sürgősségi eljárás alkalmazásának 

indokait.

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 4. cikk (5) bekezdésében említett eljárásnak 

megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az 

esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló 

határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust.”
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5. Az 1528/2007/EK RENDELET

Az 1528/2007/EK rendeletet illetően, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) 

csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások technikai kiigazítása 

érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az említett rendelet I. 

mellékletének az egyes régiókkal vagy államokkal való kiegészítése, vagy abból egyes régiók vagy 

államok törlése céljából történő módosítására, illetve az említett rendelet II. mellékletének az 

alkalmazása nyomán szükségessé váló technikai módosításaira vonatkozóan. Különösen fontos, 

hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között 

szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a 

Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács 

részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról. 

Ennek megfelelően az 1528/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

útján módosítja az I. mellékletet az AKCS-államok csoportjába tartozó azon 

régiók vagy államok felvétele érdekében, amelyek lezárták tárgyalásaikat egy, 

az Unió és az adott régió vagy állam közötti, legalább a GATT 1994 XXIV. 

cikkében meghatározott követelményeknek megfelelő megállapodásról.”; 
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b) a (3) bekezdésben a bevezető szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Az említett régió vagy állam az e rendelet I. mellékletének listáján marad, amíg 

a Bizottság a 24a. cikknek megfelelően el nem fogadja az I. mellékletet 

módosító, felhatalmazáson alapuló jogi aktust, amely az adott államot vagy 

régiót eltávolítja a mellékletből, különösen a következő esetekben:”. 

2. A 4. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottságot a 450/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet* 184. 

cikkével létrehozott Vámkódexbizottság segíti.

________________

* Az Európai Parlament és a Tanács 450/2008 rendelete (2008. április 23.) a Közösségi 
Vámkódex létrehozásáról (Modernizált Vámkódex) (HL L 145., 2008.6.4., 1. o.).”;
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b) a cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 24a. cikkének 

megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. melléklet 

technikai módosításaira vonatkozóan, amennyiben ez az egyéb uniós vámügyi 

jogi aktusok módosításainak figyelembevétele érdekében szükséges.

(5) Az e rendelet II. mellékletének kezelésével kapcsolatos határozatok a 

450/2008/EK rendelet 183. és 184. cikkében említett eljárás keretében

fogadhatók el.”.

3. A 23. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„23 cikk

A technikai fejleményekhez való alkalmazkodás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 24a. cikkének megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 5., valamint a 8–22. cikkek azon 

technikai módosításaira vonatkozóan, amelyek az e rendelet és az I. mellékletében felsorolt 

régiókkal, illetve államokkal ideiglenes alkalmazással aláírt vagy az EUMSZ 218. cikkével 

összhangban megkötött megállapodások közötti eltérések miatt válnak szükségessé.”
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4. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

„24a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására.

(2) A Bizottságnak a 2. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 4. cikk (4) bekezdésében és a 23. 

cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 

felhatalmazása ötéves időtartamra szól a …+-tól/től kezdődő hatállyal. A Bizottság 

legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a 

felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a 

meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor 

a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (2) és (3) 

bekezdésében, a 4. cikk (4) bekezdésében és a 23. cikkben említett felhatalmazást. A 

visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A 

határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a 

benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már 

hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

                                               
+ Kérjük beilleszteni e rendelet hatálybalépésének az időpontját.
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(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi 

aktus elfogadásáról.

(5) A 4. cikk (4) bekezdése és a 23. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló 

jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 

aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a 

Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően 

mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 

fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az 

időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6) A 2. cikk (2) és (3) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 

aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a 

Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően 

mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 

fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az 

időtartam négy hónappal meghosszabbodik.”
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6. Az 55/2008/EK RENDELET

Az 55/2008/EK rendeletet illetően, az említett rendelet kiigazításának lehetővé tétele érdekében a

Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el azon módosításokra vonatkozóan, amelyek a 

vámkódok változásaira tekintettel vagy a Moldovával létrejövő megállapodások megkötéséhez 

szükségesek. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő 

konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak 

az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő 

továbbításáról. 

Ennek megfelelően az 55/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„7. cikk

Felhatalmazás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet rendelkezéseinek az alábbi okok miatt 

szükséges módosítása és kiigazítása céljából:

a) a Kombinált Nómenklatúra-kódok és a TARIC-albontások módosításai;

b) egyéb megállapodások megkötése az Unió és Moldova között, azzal, hogy a 

módosításoknak és kiigazításoknak az e rendelet mellékleteit érintő rendelkezésekre 

kell korlátozódnia.”
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2. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

„8a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására.

(2) A Bizottság 7. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól a ... +-tól/től kezdődő hatállyal. A 

Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a 

felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a 

meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor 

a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 7. cikkben említett 

felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt 

felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 

követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat 

nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. 

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi 

aktus elfogadásáról. 

                                               
+ Kérjük beilleszteni e rendelet hatálybalépésének az időpontját.
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(5) A 7. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép 

hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését 

követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene 

kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai 

Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást 

emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két 

hónappal meghosszabbodik.”

3. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

„12a. cikk 

Jelentés

A Bizottság az 1225/2009/EK tanácsi rendelet* 22a. cikkének az Európai Parlamentnek és 

a Tanácsnak megfelelően benyújtott, a kereskedelmi védintézkedések alkalmazásáról és 

végrehajtásáról szóló éves jelentésében tájékoztatást ad e rendelet végrehajtásáról.

_____________________

* A Tanács 1225/2009/EK rendelete (2009. november 30.) az Európai Közösségben 
tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni 
védelemről (HL L 343., 2009.12.22., 51. o.).”
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7. Az 1340/2008/EK RENDELET

Az 1340/2008/EK rendeletet illetően, az egyes korlátozások hatékony kezelésének lehetővé tétele 

érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az említett 

rendelet V. mellékletének módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az 

előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia 

kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, 

időben történő és megfelelő továbbításáról. 

Ennek megfelelően az 1340/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 5. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Amennyiben az Unió és a Kazah Köztársaság nem talál kielégítő megoldást, és a 

Bizottság megállapítja, hogy nyilvánvaló bizonyítékok állnak rendelkezésre a 

kijátszásról, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 16a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy a 

keretmennyiségeket a Kazah Köztársaságból származó termékek mennyiségével 

megegyező mennyiséggel csökkentse, és e rendelet V. mellékletét ennek megfelelően 

módosítsa.

Amennyiben az egyértelmű bizonyítékokkal alátámasztott kijátszás kapcsán való 

fellépést megfelelő sürgősséggel biztosító intézkedések késedelmes bevezetése 

nehezen helyrehozható kárt okozna, és ezért az rendkívül sürgős okokból szükséges, 

az első albekezdés alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 16b. 

cikkben előírt eljárást kell alkalmazni.”
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2. A rendelet a következő cikkekkel egészül ki:

„16a. cikk

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására. 

(2) A Bizottságnak az 5. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól a ... +-tól/től 

kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége 

előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a 

Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes 

időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a 

korábbival megegyező időtartamra.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 5. cikk (3) 

bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti 

az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában

való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép 

hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok érvényességét. 

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi 

aktus elfogadásáról. 

                                               
+ HL: Kérjük beilleszteni e rendelet hatálybalépésének az időpontját.
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(5) Az 5. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról 

való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács 

nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind 

az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog 

kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az 

időtartam két hónappal meghosszabbodik.

16b. cikk

(1) Az e cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul 

hatályba lépnek, és alkalmazandók, amennyiben nem emelnek ellenük kifogást a (2) 

bekezdésnek megfelelően. Az Európai Parlament és a Tanács felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusról való értesítése tartalmazza a sürgősségi eljárás alkalmazásának 

indokait.

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 16a. cikk (5) bekezdésében említett 

eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. 

Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló 

határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust.”
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I. BEVEZETÉS

1. A Bizottság 2011. június 15-én elfogadta a közös kereskedelempolitikára vonatkozó 

egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések elfogadása céljából adott felhatalmazás 

tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (II. 

kereskedelmi salátarendelet) vonatkozó javaslatot1.

2. Az Európai Parlament 2012. november 22-én rendes jogalkotási eljárás keretében 

elfogadta a II. kereskedelmi salátarendeletre vonatkozó első olvasatbeli álláspontját2.

3. A javaslatban foglalt számos kérdés az I. kereskedelmi salátarendeletben is megjelenik, 

ezért a koherens eredmény érdekében a két javaslatot párhuzamosan tárgyalták.

4. A COREPER 2013. február 20-án elfogadta a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó 

tárgyalási megbízást. 2013. június 5-én került sor az utolsó háromoldalú egyeztetésre, 

amelynek során megállapodás született egy kompromisszumos csomagról. A 

Kereskedelempolitikai Bizottság (helyettesek) 2013. június 7-én jóváhagyta az 

elnökségi kompromisszumos csomagot, megerősítve ezáltal a háromoldalú egyeztetések 

pozitív eredményét. 

Erről a COREPER-t 2013. június 12-én, a Tanácsot pedig 2013. június 14-én 

értesítették3. Ezt követően az elnökség az Európai Parlamenttel és a Bizottsággal 

együttműködve elkészítette a szóban forgó rendelet teljes szövegét, beépítve a jogi 

aktusba a kompromisszumos csomagot. 

A kereskedelmi kérdésekkel foglalkozó munkacsoport 2013. július 5-én, az Európai 

Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsága (INTA) pedig 2013. július 11-én 

jóváhagyta ezt az egységes szerkezetbe foglalt szöveget.

                                               
1 11762/11.
2 T7-0447/2012.
3 10286/13.
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5. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság elnöke 2013. július 11-én levélben4 tájékoztatta 

a COREPER elnökét arról, hogy az INTA jóváhagyta az egységes szerkezetbe foglalt 

szöveget, jelezve, hogy ha a Tanács hivatalosan továbbítja a Parlament részére az 

álláspontját abban a formában, ahogyan az az említett levél mellékletében szerepel, az 

INTA elnöke azt fogja ajánlani a plenáris ülésnek, hogy a Parlament – a jogász-nyelvész 

szakértők általi ellenőrzést követően – módosítás nélkül fogadja el a Tanács álláspontját 

a második olvasat során.

6. A COREPER 2013. július 18-án jóváhagyta a végső kompromisszumos szöveget5.

7. A Tanács ennek alapján – a COREPER 2013. szeptember 18-i ülését követően –

szeptember 23-án megerősítette a rendeletre vonatkozó politikai megállapodást6. 

8. A fenti megállapodásra figyelemmel, a jogász-nyelvész szakértők általi ellenőrzést 

követően a Tanács – az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 294. 

cikkében meghatározott rendes jogalkotási eljárásnak megfelelően – 2013. november 

15-én elfogadja első olvasatbeli álláspontját.

II. CÉL

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése jelentős változásokat eredményezett a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási aktusok elfogadása, valamint a közös 

kereskedelempolitika megvalósítása terén.

Nevezetesen a Lisszaboni Szerződés szerint a kereskedelempolitikára a rendes jogalkotási 

eljárás alkalmazandó.

A II. kereskedelmi salátarendelet a kereskedelempolitikáról szóló jogi aktusokban szereplő, az 

I. kereskedelmi salátarendelet által nem szabályozott összes döntéshozatali eljárást 

felülvizsgálja, hogy adott esetben az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 

290. cikke szerinti felhatalmazást biztosítson a Bizottság számára.

                                               
4 EXPO-COM-INTA D(2013)35655.
5 12276/13.
6 13357/13.
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Néhány esetben célszerű továbbá bizonyos, a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletben7 előírt eljárásokat alkalmazni.

Következésképpen a rendelet hatékonyabb és eredményesebb mechanizmust hoz létre a 

Bizottság felhatalmazáson alapuló hatásköreinek gyakorlására vonatkozóan, és ezáltal 

biztosítja az összhangot a Lisszaboni Szerződés által bevezetett rendelkezésekkel.

III. A TANÁCS ELSŐ OLVASATBAN ELFOGADOTT ÁLLÁSPONTJÁNAK 

ELEMZÉSE

A módosítást igénylő főbb kérdések az alábbiak voltak:

– a sürgősségi eljárás alkalmazása;

– a mellékletek kiigazítása;

– a rendeletek hatálya;

– a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességi ideje és annak meghosszabbítása;

– a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó kifogásolási időszak hossza;

– a bizonyos védintézkedések elfogadására vonatkozó, felhatalmazáson alapuló hatáskör 

átruházása.

IV. ÖSSZEGZÉS

A Tanács első olvasatban elfogadott álláspontja tükrözi a Tanács és az Európai Parlament 

közötti tárgyalások során – a Bizottság segítségével – kialakított kompromisszumot. 

A Tanács – a COREPER 2013. szeptember 18-i ülését követően – 2013. szeptember 23-án

politikai megállapodásra jutott a kompromisszummal kapcsolatban, megerősítve azt. 

                                               
7 HL L 55., 2011.3.28., 13. o.
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Az Európai Parlament INTA bizottságának elnöke levélben8 jelezte a COREPER elnökének, 

hogy ha a Tanács hivatalosan továbbítja a Parlament részére az álláspontját abban a formában, 

ahogyan az az említett levél mellékletében szerepel, az INTA elnöke azt fogja ajánlani a 

plenáris ülésnek, hogy a Parlament – a jogász-nyelvész szakértők általi ellenőrzést követően –

módosítás nélkül fogadja el a Tanács álláspontját a második olvasat során.

                                               
8 EXPO-COM-INTA D(2013)35655.
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A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések 
elfogadása céljából adott felhatalmazás tekintetében történő módosításáról szóló európai 

parlamenti és tanácsi rendelet

 elfogadására vonatkozó tanácsi álláspontról (2011/0153 (COD))

A javaslat Európai Parlament és Tanács számára történő 
továbbításának az időpontja
(COM(2011) 349 végleges – 2011/0153 COD dokumentum):

2011. június 15.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményének 
időpontja:

–

Az Európai Parlament álláspontjának időpontja (első olvasat): 2012. november 22.

A Tanács álláspontja elfogadásának időpontja: 2013. november 15.

2. A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK CÉLJA
A javaslat az Unió jogi keretrendszerének és az intézményi egyensúlynak a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépésével járó változásait tükrözi. A tárgyául szolgáló rendeleteket 
összehangolja az EUMSZ 290. és 291. cikkével, valamint a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és 
általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel. 

A javaslat a Bizottság kereskedelempolitikával kapcsolatos, „I. kereskedelmi omnibus aktus” 
néven ismert első javaslatát (2011/0039/COD) kíséri, és a célból vizsgálja a 
kereskedelempolitikai jogszabályokban fennmaradó döntéshozatali eljárásokat, hogy azokat 
szükség esetén hozzáigazítsa a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 290. cikkben 
megállapított rendszeréhez.

Az eljárások szokásos eljárásokhoz igazításával a kereskedelempolitikában alkalmazandó 
eljárások is érthetőbbé válnak, a horizontális rendelet átláthatósági rendelkezései pedig 
fokozni fogják a kereskedelempolitika megvalósításának általános átláthatóságát.

3. MEGJEGYZÉSEK A TANÁCS ÁLLÁSPONTJÁHOZ
A Tanács első olvasatban elfogadott álláspontja megfelel az EP-vel és a Tanáccsal folytatott 
legutóbbi, 2013. június 5-i háromoldalú egyeztetés kimenetelének, amelyet e két intézmény 
2013 júliusában a COREPER és az INTA szintjén is megerősített. 

4. KÖVETKEZTETÉS
A Bizottság a javaslattal kapcsolatos minden tanácsi módosítást elfogadhat. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=COD/2011/0039
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