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József Szájer
Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusok 
hozzáigazítása az EUMSZ 290. és 291. cikkéhez – I. rész
(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400A(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
–

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI*

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS

▌(EU) 2019/... RENDELETE

(...)

az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi 

aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő 

hozzáigazításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

* * Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel 
mutatja.
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tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 33. cikkére, 

43. cikke (2) bekezdésére, 53. cikke (1) bekezdésére, 62. cikkére, ▌ 91. cikkére, 100. cikke 

(2) bekezdésére, 114. cikkére, 153. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, 168. cikke (4) 

bekezdésének ▌ b) pontjára, 172. cikkére, 192. cikke (1) bekezdésére, 207. cikke (2) 

bekezdésére, 214. cikke (3) bekezdésére és 338. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1,

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére2,

rendes jogalkotási eljárás keretében3,

1 HL C 288., 2017.8.31., 29. o.
2 HL C 164., 2018.5.8., 82. o.
3 Az Európai Parlament ...-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a 
Tanács ...-i határozata.
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mivel:

(1) A Lisszaboni Szerződés megváltoztatta a Bizottságra a jogalkotó által ruházott 

hatáskörökre vonatkozó jogi keretet, és különbséget vezetett be a Bizottságra 

ruházott hatáskörök között aszerint, hogy jogalkotási aktusok egyes nem alapvető 

rendelkezéseit kiegészítő, illetve módosító, általános hatályú nem jogalkotási 

aktusoknak (felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak), vagy pedig kötelező erejű 

uniós jogi aktusok végrehajtásának egységes feltételeit biztosító aktusoknak 

(végrehajtási jogi aktusoknak) az elfogadására vonatkoznak-e.

(2) A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését megelőzően elfogadott jogalkotási aktusok 

hatáskörrel ruházták fel a Bizottságot arra, hogy az 1999/468/EK tanácsi határozat 

5a. cikkével létrehozott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás 

keretében intézkedéseket fogadjon el.4

(3) Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra hivatkozó jogi aktusoknak a 

Lisszaboni Szerződéssel▌ bevezetett jogi kerethez történő hozzáigazítása érdekében 

korábban előterjesztett jogalkotási javaslatokat a Bizottság az intézményközi 

egyeztetések stagnálása miatt visszavonta5.

4 A Tanács 1999/468/EK határozata (1999. június 28.) a Bizottságra ruházott végrehajtási 
hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).
5 ▌ HL C 80., 2015.2.7., 17. o.
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(4) Ezt követően az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban6 új 

keretet határozott meg a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat illetően, és 

megállapította, hogy minden meglévő jogi aktust hozzá kell igazítani a Lisszaboni 

Szerződéssel bevezetett jogi kerethez. A három intézmény továbbá megállapodott 

arról, hogy kiemelt prioritásként mielőbb ki kell igazítani mindazokat az alap-

jogiaktusokat, amelyek még mindig az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 

eljárásra hivatkoznak. A Bizottság vállalta, hogy e kiigazítás céljából 2016 végéig 

jogalkotási javaslatot készít elő.

(5) Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásról rendelkező alap-

jogiaktusokban foglalt felhatalmazások többsége megfelel az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkének (1) bekezdésében foglalt 

kritériumoknak, ezért azokat ahhoz a rendelkezéshez kell hozzáigazítani.

(6) Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásról rendelkező alap-

jogiaktusokban foglalt egyéb felhatalmazások megfelelnek az EUMSZ 291. cikkének 

(2) bekezdésében foglalt kritériumoknak, ezért azokat ahhoz a rendelkezéshez kell 

hozzáigazítani.

6 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
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(7) Azokban az esetekben, amikor az alap-jogiaktus végrehajtási hatásköröket ruház a 

Bizottságra, ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek7 megfelelően kell gyakorolni.

(8) Korlátozott számú, jelenleg az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásról 

rendelkező alap-jogiaktusok esetében a vonatkozó felhatalmazásokra már nincs 

szükség, ezért ezeket el kell hagyni.

(9) A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi 

megállapodás 31. pontja kimondja, hogy amennyiben a Bizottság objektív módon 

igazolni tudja, hogy az egyetlen jogalkotási aktusban foglalt két vagy több 

felhatalmazás tartalmát tekintve egymáshoz kapcsolódik, ha a jogalkotási aktus 

eltérően nem rendelkezik, a felhatalmazások összevonhatóak. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítése során folytatott konzultációk arra is szolgálnak, 

hogy a felek beazonosítsák, melyek azok a felhatalmazások, amelyek tartalmukat 

tekintve egymáshoz kapcsolódónak minősülnek. Ilyen esetekben, az Európai 

Parlament vagy a Tanács által emelt kifogásokban világosan jelezni kell, hogy a 

kifogás konkrétan melyik felhatalmazásra vonatkozik. Az e rendelet mellékletében 

felsorolt korlátozott számú alap-jogiaktus esetében az alap-jogiaktus egyértelmű 

rendelkezést tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a különböző átruházott 

hatáskörökre vonatkozóan külön, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat kell 

elfogadni.

7 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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(10) Célszerű, hogy ez a rendelet ne érintse azokat a folyamatban lévő eljárásokat, 

amelyekben az illetékes bizottság e rendelet hatálybalépése előtt az 1999/468/EK 

határozat 5a. cikkének megfelelően már véleményt nyilvánított.

(11) Mivel az e rendeletben foglalt kiigazítások és módosítások kizárólag uniós szintű 

eljárásokat érintenek, a tagállamoknak az irányelvek esetében nem kell őket 

átültetniük nemzeti jogukba.

(12) Az érintett jogi aktusokat ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
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1. cikk

A mellékletben felsorolt jogi aktusok az ott meghatározott módon módosulnak.

2. cikk

Ez a rendelet nem érinti azokat a folyamatban lévő eljárásokat, amelyekben az illetékes 

bizottság az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének megfelelően már véleményt nyilvánított.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 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

▌

I. KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK, TARTALOM ÉS TECHNOLÓGIA

▌

1. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. április 22-i 733/2002/EK rendelete a .eu 

felső szintű domain bevezetéséről8

8 HL L 113., 2002.4.30., 1. o.
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A 733/2002/EK rendelettel létrehozott .eu országkód szerinti felső szintű domain 

(ccTLD) bevezetéséhez kapcsolódó feltételek meghatározása érdekében a 

Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi 

aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az említett rendeletet kiegészítse a 

nyilvántartó kijelölésének kritériumaival és a kijelölési eljárással, valamint a .eu 

felső szintű domain (TLD) bevezetésével és funkcióival, illetőleg a bejegyzés 

általános elveivel kapcsolatos általános szabályokkal. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek 

között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően 

kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő 

részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok 

szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik 

rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
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Ennek megfelelően a 733/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (1) bekezdése első albekezdésének a) pontja helyébe a következő 

szöveg lép:

„a) az 5a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad 

el abból a célból, hogy e rendelet kiegészítése érdekében megállapítsa a 

nyilvántartó kijelölésének kritériumait és a kijelölési eljárást.

Ha a nyilvántartó kijelölésének kritériumai és a kijelölési eljárás 

megállapítása esetén rendkívül sürgős okokból szükséges, az 5b. cikkben 

előírt eljárás alkalmazandó az e cikk értelmében elfogadandó 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására;”.
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2. Az 5. cikk a következőképpen módosul:

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

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a nyilvántartóval folytatott 

konzultációt követően az 5a. cikknek megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy e rendelet 

kiegészítése érdekében megállapítsa a .eu TLD bevezetésével és 

funkcióival, valamint a bejegyzés általános elveivel kapcsolatos általános 

szabályokat.”;

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

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy 

ha egy tagállam vagy a Bizottság a közzétételtől számított 30 napon belül 

kifogást emel a megküldött jegyzékben szereplő valamely tétellel 

kapcsolatban, e rendelet kiegészítésével intézkedéseket tegyen a helyzet 

orvoslására.”
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3. A szöveg a következő ▌cikkekkel egészül ki:

„5a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 3. cikk (1) bekezdésében és az 5. cikk (1) és (2) 

bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól ...-tól/-től [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő hatállyal. A Bizottság 

legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést 

készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az 

Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 

legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
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(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk 

(1) bekezdésében és az 5. cikk (1) és (2) bekezdésében említett 

felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban 

meghatározott 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 felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.
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(6) A 3. cikk (1) bekezdése és az 5. cikk (1) és (2) 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.

5b. cikk

Sürgősségi eljárás

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

haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az 

Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem 

emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell 

indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.
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(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács az 5a. cikk (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 szóban forgó, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

4. A 6. cikk (3) és (4) bekezdését el kell hagyni.

2. Az Európai Parlament és a Tanács 2008. június 30-i 626/2008/EK határozata a mobil 

műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) kiválasztásáról és 

engedélyezéséről9

A 626/2008/EK határozat végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a 

Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni abból a célból, hogy meghatározza 

a végrehajtás szabályainak összehangolt alkalmazására vonatkozó megfelelő 

módozatokat. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek 

megfelelően kell gyakorolni.

9 HL L 172., 2008.7.2., 15. o.



AM\1182554HU.docx 16/346 PE637.696v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Ennek megfelelően a 2008/626/EK határozat a következőképpen módosul:

1. A 9. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadhat olyan 

intézkedéseket, amelyek meghatározzák az e cikk (2) bekezdésében 

említett végrehajtási szabályok összehangolt alkalmazására vonatkozó 

megfelelő módozatokat, beleértve az engedélyek koordinált 

felfüggesztésének vagy visszavonásának a 7. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott közös feltételek megszegése esetén alkalmazandó 

szabályait is. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 10. cikk (3) 

bekezdésében említett eljárás keretében kell elfogadni.”

2. A 10. cikk (4) bekezdését el kell hagyni.
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II. HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI VÉDELEM

A Tanács 1996. június 20-i 1257/96/EK rendelete a humanitárius segítségnyújtásról10

Az 1257/96/EK rendelet 1996-os elfogadása óta a Bizottságnak egyetlen intézkedést 

sem kellett elfogadnia az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás 

keretében az említett rendelet nem alapvető rendelkezéseinek módosítása érdekében. 

Ugyanígy a jövőre nézve sem látszik ennek szükségessége. Ezért az 1257/96/EK 

rendeletből el kell hagyni azt a lehetőséget, hogy a Bizottság az ellenőrzéssel történő 

szabályozási bizottsági eljárás keretében végrehajtási intézkedéseket fogadjon el, és 

nem szükséges semmilyen felhatalmazást adni a Bizottság számára ▌.

Ennek megfelelően az 1257/96/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 15. cikk (1) bekezdését el kell hagyni.

2. A 17. cikk (4) bekezdését el kell hagyni.

10 HL L 163., 1996.7.2., 1. o.
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III. FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

▌

1. A Tanács 1989. november 30-i 89/654/EGK irányelve a munkahelyi biztonsági és 

egészségvédelmi minimumkövetelményekről (első egyedi irányelv a 89/391/EGK 

irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)11

11 HL L 393., 1989.12.30., 1. o.
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A munkahelyek részeinek tervezését, gyártását és építését érintő műszaki 

harmonizáció és szabványosítás, a munkahelyekkel kapcsolatos műszaki fejlődés, 

valamint a munkahelyekkel kapcsolatos nemzetközi szabályozásokban és 

előírásokban, illetve a vonatkozó ismeretekben bekövetkező változások 

figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 

290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy szigorúan 

technikai módosításokat végezzen a 89/654/EGK irányelv mellékletein. Különösen 

fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat 

folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak 

megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében 

való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a 

tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és 

szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
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A Bizottságot a 2003. július 22-i tanácsi határozattal12 összhangban a munkahelyi 

biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság segíti a munkahelyi egészség és 

biztonság területét érintő tevékenységek előkészítésében, végrehajtásában és 

értékelésében.

Ennek megfelelően a 89/654/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

A mellékletek módosításai

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően a 

mellékleteket szigorúan csak technikailag módosító, felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy figyelembe vegye a 

munkahelyek részeinek tervezését, gyártását és építését érintő műszaki 

harmonizációt és szabványosítást, a munkahelyekkel kapcsolatos műszaki 

fejlődést, valamint a munkahelyekkel kapcsolatos nemzetközi 

szabályozásokban és előírásokban, illetve a vonatkozó ismeretekben 

bekövetkező változásokat.

12 A Tanács határozata (2003. július 22.) a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi 
tanácsadó bizottság létrehozásáról (HL C 218., 2003.9.13., 1. o.).
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Ha a munkavállalók és más személyek testi egészségét és biztonságát 

veszélyeztető, azonnali, közvetlen és súlyos kockázatokat magukban foglaló, 

kellően indokolt és kivételes esetekben rendkívül sürgős okokból ▌ nagyon 

rövid idő alatt szükséges cselekedni, a 9b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó 

az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására.”

2. A szöveg a következő ▌cikkekkel egészül ki:

„9a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
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(2) A Bizottságnak a 9. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

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

[e módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő hatállyal. A 

Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt 

jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az 

Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 

legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 9. 

cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 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.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

(6) A 9. 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.
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9b. cikk

Sürgősségi eljárás

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

haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az 

Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem 

emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell 

indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 9a. cikk (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 szóban forgó, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktust.

__________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”
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2. A Tanács 1989. november 30-i 89/656/EGK irányelve a munkavállalók által a 

munkahelyen használt egyéni védőeszközök egészségvédelmi és biztonsági 

minimumkövetelményeiről (harmadik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. 

cikkének (1) bekezdése értelmében)13

Az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos műszaki harmonizáció és szabványosítás, 

műszaki fejlődés, valamint a kapcsolódó nemzetközi szabályozásokban és 

előírásokban, illetve a vonatkozó ismeretekben bekövetkező változások 

figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 

290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy szigorúan 

technikai módosításokat végezzen a 89/656/EGK irányelv mellékletein. Különösen 

fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat 

folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak 

megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében 

való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a 

tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és 

szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

13 HL L 393., 1989.12.30., 18. o.
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A Bizottságot a 2003. július 22-i határozattal összhangban a munkahelyi 

biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság segíti a munkahelyi egészség és 

biztonság területét érintő tevékenységek előkészítésében, végrehajtásában és 

értékelésében.

Ennek megfelelően a 89/656/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

A mellékletek módosításai

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően a 

mellékleteket szigorúan csak technikailag módosító, ▌ felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy figyelembe vegye az 

egyéni védőeszközökkel kapcsolatos műszaki harmonizációt és 

szabványosítást, műszaki fejlődést, valamint a kapcsolódó nemzetközi 

szabályozásokban és előírásokban, illetve a vonatkozó ismeretekben 

bekövetkező változásokat.
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Ha a munkavállalók és más személyek testi egészségét és biztonságát 

veszélyeztető, azonnali, közvetlen és súlyos kockázatokat magukban foglaló, 

kellően indokolt és kivételes esetekben rendkívül sürgős okokból nagyon rövid 

idő alatt szükséges cselekedni, a 9b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó az e 

cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására.”

2. A szöveg a következő ▌cikkekkel egészül ki:

„9a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
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(2) A Bizottságnak a 9. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

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

[e módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő hatállyal. A 

Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt 

jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az 

Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 

legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 9. 

cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 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.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

(6) A 9. 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.
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9b. cikk

Sürgősségi eljárás

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

haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az 

Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem 

emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell 

indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 9a. cikk (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 szóban forgó, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktust.

__________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”
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3. A Tanács 1990. május 29-i 90/269/EGK irányelve az elsősorban a munkavállalók 

hátsérülésének kockázatával járó kézi tehermozgatásra vonatkozó egészségvédelmi 

és biztonsági minimumkövetelményekről (negyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK 

irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)14

14 HL L 156., 1990.6.21., 9. o.
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Az elsősorban a munkavállalók hátsérülésének kockázatával járó kézi 

tehermozgatással kapcsolatos műszaki fejlődés, valamint a kapcsolódó nemzetközi 

szabályozásokban és előírásokban, illetve a vonatkozó ismeretekben bekövetkező 

változások figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 

az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, 

hogy szigorúan technikai módosításokat végezzen a 90/269/EGK irányelv 

mellékletein ▌. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során 

megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e 

konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 

Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 

minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein.
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A Bizottságot a 2003. július 22-i határozattal összhangban a munkahelyi 

biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság segíti a munkahelyi egészség és 

biztonság területét érintő tevékenységek előkészítésében, végrehajtásában és 

értékelésében.

Ennek megfelelően a 90/269/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

A mellékletek módosításai

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

mellékleteket szigorúan csak technikailag módosító, felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy figyelembe vegye a kézi 

tehermozgatással kapcsolatos műszaki fejlődést, valamint a kapcsolódó 

nemzetközi szabályozásokban és előírásokban, illetve a vonatkozó 

ismeretekben bekövetkező változásokat.
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Ha a munkavállalók és más személyek testi egészségét és biztonságát 

veszélyeztető, azonnali, közvetlen és súlyos kockázatokat magukban foglaló, 

kellően indokolt és kivételes esetekben rendkívül sürgős okokból ▌ nagyon 

rövid idő alatt szükséges cselekedni, a 8b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó 

az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására.”

2. A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:

„8a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
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(2) A Bizottságnak a 8. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

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

[e módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő hatállyal. A 

Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt 

jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az 

Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 

legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. 

cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 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.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

(6) A 8. 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.
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8b. cikk

Sürgősségi eljárás

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

haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az 

Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem 

emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell 

indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 8a. cikk (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 szóban forgó, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktust.

____________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”
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4. A Tanács 1990. május 29-i 90/270/EGK irányelve a képernyő előtt végzett munka 

biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről (ötödik egyedi irányelv a 

89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)15

A képernyőkkel kapcsolatos műszaki fejlődés, valamint a kapcsolódó nemzetközi 

szabályozásokban és előírásokban, illetve a vonatkozó ismeretekben bekövetkező 

változások figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 

az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, 

hogy szigorúan technikai módosításokat végezzen a 90/270/EGK irányelv 

mellékletén ▌. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során 

megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e 

konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 

Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 

minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein.

15 HL L 156., 1990.6.21., 14. o.
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A Bizottságot a 2003. július 22-i határozattal összhangban a munkahelyi 

biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság segíti a munkahelyi egészség és 

biztonság területét érintő tevékenységek előkészítésében, végrehajtásában és 

értékelésében.

Ennek megfelelően a 90/270/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„10. cikk

A melléklet módosításai

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően a 

mellékletet szigorúan csak technikailag módosító felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusokat fogadjon el ▌ abból a célból, hogy figyelembe vegye a 

képernyőkkel kapcsolatos műszaki fejlődést, valamint a kapcsolódó 

nemzetközi szabályozásokban és előírásokban, illetve a vonatkozó 

ismeretekben bekövetkező fejleményeket.
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Ha a munkavállalók és más személyek testi egészségét és biztonságát 

veszélyeztető, azonnali, közvetlen és súlyos kockázatokat magukban foglaló, 

kellően indokolt és kivételes esetekben rendkívül sürgős okokból nagyon rövid 

idő alatt szükséges cselekedni, a 10b. cikkében előírt eljárás alkalmazandó az e 

cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására. ”

2. A szöveg a következő ▌cikkekkel egészül ki:

„10a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
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(2) A Bizottságnak a 10. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

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

[e módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő hatállyal. A 

Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt 

jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az 

Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 

legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 10. 

cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 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.



AM\1182554HU.docx 42/346 PE637.696v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

(6) A 10. 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.
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10b. cikk

Sürgősségi eljárás

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

haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az 

Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem 

emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell 

indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 10a. cikk (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 szóban forgó, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

_________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”
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5. A Tanács 1992. március 31-i 92/29/EGK irányelve a hajók fedélzetén a jobb orvosi 

ellátás biztosítását célzó biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről16

A hajók fedélzetén biztosított orvosi ellátással kapcsolatos műszaki fejlődés, a 

kapcsolódó nemzetközi szabályozásokban és előírásokban bekövetkező változások, 

valamint a vonatkozó új ismeretek figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell 

hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el abból a célból, hogy szigorúan technikai módosításokat végezzen a 

92/29/EGK irányelv mellékletein ▌. Különösen fontos, hogy a Bizottság az 

előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között 

szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról 

szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor 

▌. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel 

biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel 

egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt 

vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével 

foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

16 HL L 113., 1992.4.30., 19. o.
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A Bizottságot a 2003. július 22-i határozattal összhangban a munkahelyi 

biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság segíti a munkahelyi egészség és 

biztonság területét érintő tevékenységek előkészítésében, végrehajtásában és 

értékelésében.

Ennek megfelelően a 92/29/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

A mellékletek módosításai

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

mellékleteket szigorúan csak technikailag módosító felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusokat fogadjon el ▌ abból a célból, hogy figyelembe vegye a hajók 

fedélzetén biztosított orvosi ellátással kapcsolatos műszaki fejlődést, a 

kapcsolódó nemzetközi szabályozásokban és előírásokban bekövetkező 

változásokat, valamint a vonatkozó új ismereteket.
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Ha a munkavállalók és más személyek testi egészségét és biztonságát 

veszélyeztető, azonnali, közvetlen és súlyos kockázatokat magukban foglaló, 

kellően indokolt és kivételes esetekben rendkívül sürgős okokból ▌ nagyon 

rövid idő alatt szükséges cselekedni, a 8b. cikkében előírt eljárás alkalmazandó 

az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására.”

2. A szöveg a következő ▌cikkekkel egészül ki:

„8a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
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(2) A Bizottságnak a 8. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

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

[e módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő hatállyal. A 

Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt 

jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az 

Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 

legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. 

cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 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.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

(6) A 8. 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.
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8b. cikk

Sürgősségi eljárás

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

haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az 

Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem 

emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell 

indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 8a. cikk (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 szóban forgó, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktust.

_____________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”
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6. A Tanács 1992. június 24-i 92/57/EGK irányelve az időszakos vagy helyileg változó 

építkezések biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeinek 

végrehajtásáról (nyolcadik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) 

bekezdése értelmében)17

Az időszakos vagy helyileg változó építkezésekkel kapcsolatos műszaki 

harmonizáció és szabványosítás, műszaki fejlődés, valamint a kapcsolódó 

nemzetközi szabályozásokban és előírásokban, illetve a vonatkozó ismeretekben 

bekövetkező változások figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell 

hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el abból a célból, hogy szigorúan technikai módosításokat végezzen a 

92/57/EGK irányelv IV. mellékletén ▌. Különösen fontos, hogy a Bizottság az 

előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között 

szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról 

szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor 

▌. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel 

biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel 

egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt 

vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével 

foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

17 HL L 245., 1992.8.26., 6. o.
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A Bizottságot a 2003. július 22-i határozattal összhangban a munkahelyi 

biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság segíti a munkahelyi egészség és 

biztonság területét érintő tevékenységek előkészítésében, végrehajtásában és 

értékelésében.

Ennek megfelelően a 92/57/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„13. cikk

A IV. melléklet módosításai

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően a IV. 

mellékletet szigorúan csak technikailag módosító felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusokat fogadjon el ▌ abból a célból, hogy figyelembe vegye az 

időszakos vagy helyileg változó építkezésekkel kapcsolatos műszaki 

harmonizációt és szabványosítást, műszaki fejlődést, valamint a kapcsolódó 

nemzetközi szabályozásokban vagy előírásokban, és a vonatkozó ismeretekben 

bekövetkező változásokat.
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Ha a munkavállalók és más személyek testi egészségét és biztonságát 

veszélyeztető, azonnali, közvetlen és súlyos kockázatokat magukban foglaló, 

kellően indokolt és kivételes esetekben rendkívül sürgős okokból ▌ nagyon 

rövid idő alatt szükséges cselekedni, a 13b. cikkében előírt eljárás 

alkalmazandó az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására.”

2. A szöveg a következő ▌cikkekkel egészül ki:

„13a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
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(2) A Bizottságnak a 13. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

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

[e módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő hatállyal. A 

Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt 

jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az 

Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 

legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 13. 

cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 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.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

(6) A 13. 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.
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13b. cikk

Sürgősségi eljárás

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

haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az 

Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem 

emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell 

indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 13a. cikk (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 szóban forgó, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

___________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”
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7. A Tanács 1992. június 24-i 92/58/EGK irányelve a munkahelyi biztonsági, illetve 

egészségvédelmi jelzésekre vonatkozó minimumkövetelményekről (kilencedik 

egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)18

A munkahelyi biztonsági, illetve egészségvédelmi jelzésekkel kapcsolatos műszaki 

harmonizáció és szabványosítás, műszaki fejlődés, valamint a kapcsolódó 

nemzetközi szabályozásokban és előírásokban, illetve a vonatkozó ismeretekben 

bekövetkező változások figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell 

hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el abból a célból, hogy szigorúan technikai módosításokat végezzen a 

92/58/EGK irányelv mellékletein ▌. Különösen fontos, hogy a Bizottság az 

előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között 

szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról 

szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor 

▌. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel 

biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel 

egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt 

vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével 

foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

18 HL L 245., 1992.8.26., 23. o.
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A Bizottságot a 2003. július 22-i határozattal összhangban a munkahelyi 

biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság segíti a munkahelyi egészség és 

biztonság területét érintő tevékenységek előkészítésében, végrehajtásában és 

értékelésében.

Ennek megfelelően a 92/58/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

A mellékletek módosításai

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően a 

mellékleteket szigorúan csak technikailag módosító felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusokat fogadjon el ▌ abból a célból, hogy figyelembe vegye a 

munkahelyi biztonsági éa/vagy egészségvédelmi jelzések és eszközök 

tervezésével és gyártásával kapcsolatos műszaki harmonizációt és 

szabványosítást, valamint a munkahelyi biztonsági és/vagy egészségvédelmi 

jelzésekkel és eszközökkel kapcsolatos műszaki fejlődést, a kapcsolódó 

nemzetközi szabályozásokban vagy előírásokban bekövetkező változásokat, 

továbbá a vonatkozó ismeretek fejlődését.
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Ha a munkavállalók és más személyek testi egészségét és biztonságát 

veszélyeztető, azonnali, közvetlen és súlyos kockázatokat magukban foglaló, 

kellően indokolt és kivételes esetekben rendkívül sürgős okokból ▌ nagyon 

rövid idő alatt szükséges cselekedni, a 9b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó 

az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására. ”

2. A szöveg a következő ▌cikkekkel egészül ki:

„9a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
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(2) A Bizottságnak a 9. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

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

[e módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő hatállyal. A 

Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt 

jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az 

Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 

legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 9. 

cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 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.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

(6) A 9. 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.
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9b. cikk

Sürgősségi eljárás

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

haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az 

Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem 

emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell 

indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 9a. cikk (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 szóban forgó, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktust.

_______________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

▌
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8. A Tanács 1994. június 22-i 94/33/EK irányelve a fiatal személyek munkahelyi 

védelméről19

A fiatal személyek megfelelő munkahelyi védelmének megfelelő biztosítása és a 

műszaki fejlődésnek, a nemzetközi szabályokban és előírásokban bekövetkező 

változásoknak, valamint az ismeretek fejlődésének figyelembevétele érdekében a 

Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi 

aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy szigorúan technikai módosításokat 

végezzen a 94/33/EK irányelv mellékletén ▌. Különösen fontos, hogy a Bizottság az 

előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között 

szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról 

szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor 

▌. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel 

biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel 

egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt 

vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével 

foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

19 HL L 216., 1994.8.20., 12. o.
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A Bizottságot a 2003. július 22-i határozattal összhangban a munkahelyi 

biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság segíti a munkahelyi egészség és 

biztonság területét érintő tevékenységek előkészítésében, végrehajtásában és 

értékelésében.

Ennek megfelelően a 94/33/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„15. cikk

A melléklet módosításai

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően a 

mellékletet szigorúan csak technikailag módosító felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusokat ▌fogadjon el a fiatal személyek munkahelyi védelmével 

kapcsolatos műszaki fejlődés, a nemzetközi szabályokban és előírásokban 

bekövetkező változások, valamint az ismeretek fejlődése fényében.”
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2. A szöveg a következő ▌ cikkel egészül ki:

„15a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 15. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

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

[e módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő hatállyal. A 

Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt 

jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az 

Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 

legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
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(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 15. 

cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 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 felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.
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(6) A 15. 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

9. A Tanács 1998. április 7-i 98/24/EK irányelve a munkájuk során vegyi anyagokkal 

kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának 

védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) 

bekezdése értelmében)20

20 HL L 131., 1998.5.5., 11. o.
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A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokkal szembeni 

megfelelő védelem biztosítása, valamint a vegyi anyagokkal kapcsolatos műszaki 

harmonizáció és szabványosítás, műszaki fejlődés, a kapcsolódó nemzetközi 

szabványokban és előírásokban bekövetkező változások, továbbá a vonatkozó új 

ismeretek figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az 

EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy 

szigorúan technikai módosításokat végezzen a 98/24/EK irányelv ▌ mellékletein, és 

hogy az irányadó foglalkozási expozíciós határértékek megállapítása vagy 

felülvizsgálata révén kiegészítse az említett irányelvet. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek 

között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően 

kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő 

részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok 

szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik 

rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
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Ennek megfelelően a 98/24/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg 

lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12a. cikknek megfelelően 

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

bekezdés első albekezdésében említett irányadó foglalkozási expozíciós 

határértékeknek a mérési technikák hozzáférhetőségének figyelembevételével 

történő megállapítása vagy felülvizsgálata révén kiegészítse ezt az irányelvet.

A tagállamok folyamatosan tájékoztatják a munkavállalói és a munkáltatói 

szervezeteket az uniós szinten megállapított irányadó foglalkozási expozíciós 

határértékekről.

Ha a munkavállalók és más személyek testi egészségét és biztonságát 

veszélyeztető, azonnali, közvetlen és súlyos kockázatokat magukban foglaló, 

kellően indokolt és kivételes esetekben rendkívül sürgős okokból ▌ nagyon 

rövid idő alatt szükséges cselekedni, a 12b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó 

az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására.”
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2. A 12. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12a. cikknek megfelelően a 

mellékleteket szigorúan csak technikailag módosító felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat ▌fogadjon el abból a célból, hogy figyelembe 

vegye a vegyi anyagokkal kapcsolatos műszaki harmonizációt és 

szabványosítást, valamint a vegyi anyagokkal összefüggésben a technikai 

fejlődést, a nemzetközi szabályozások és előírások változásait, valamint 

az új ismereteket.

Ha a munkavállalók és más személyek testi egészségét és biztonságát 

veszélyeztető, azonnali, közvetlen és súlyos kockázatokat magukban 

foglaló, kellően indokolt és kivételes esetekben rendkívül sürgős okokból 

▌ nagyon rövid idő alatt szükséges cselekedni, a 12b. cikkben előírt 

eljárás alkalmazandó az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására.”
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3. A szöveg a következő ▌cikkekkel egészül ki:

„12a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 3. cikk (2) bekezdésében és a 12. cikk (1) 

bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól ...-tól/-től [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő hatállyal. A Bizottság 

legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést 

készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az 

Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 

legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
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(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk 

(2) bekezdésében és a 12. cikk (1) bekezdésében említett felhatalmazást. 

A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott 

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 felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.
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(6) A 3. cikk (2) bekezdése és a 12. cikk (1) 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.

12b. cikk

Sürgősségi eljárás

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

haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az 

Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem 

emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell 

indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.
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(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 12a. cikk (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 szóban forgó, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

▌

10. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 25-i 2002/44/EK irányelve a 

munkavállalók fizikai tényezők (vibráció) hatásából keletkező kockázatoknak való 

expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről 

(tizenhatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése 

értelmében)21

21 HL L 177., 2002.7.6., 13. o.
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A munkaeszközök, illetve munkahelyek tervezésére, építésére, gyártására vagy 

szerelésére vonatkozó műszaki harmonizáció és szabványosítás, a mechanikus 

vibrációval kapcsolatos műszaki fejlődés, a kapcsolódó harmonizált európai 

szabványokban és előírásokban bekövetkező változások és a vonatkozó új ismeretek 

figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 

290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy szigorúan 

technikai módosításokat végezzen a 2002/44/EK irányelv mellékletén ▌. Különösen 

fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat 

folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak 

megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében 

való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a 

tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és 

szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
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A Bizottságot a 2003. július 22-i határozattal összhangban a munkahelyi 

biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság segíti a munkahelyi egészség és 

biztonság területét érintő tevékenységek előkészítésében, végrehajtásában és 

értékelésében.

Ennek megfelelően a 2002/44/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„11. cikk

A melléklet módosításai

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően a 

mellékletet szigorúan csak technikailag módosító felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusokat ▌ fogadjon el abból a célból, hogy figyelembe vegye a 

munkaeszközök, illetve munkahelyek tervezésére, építésére, gyártására vagy 

szerelésére vonatkozó műszaki harmonizációt és szabványosítást, valamint a 

mechanikus vibrációval kapcsolatos műszaki fejlődést, a kapcsolódó 

harmonizált európai szabványokban és előírásokban bekövetkező változásokat, 

továbbá a vonatkozó új ismereteket.
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Ha a munkavállalók és más személyek testi egészségét és biztonságát 

veszélyeztető, azonnali, közvetlen és súlyos kockázatokat magukban foglaló, 

kellően indokolt és kivételes esetekben rendkívül sürgős okokból ▌ nagyon 

rövid idő alatt szükséges cselekedni, a 11b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó 

az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására.”

2. A szöveg a következő ▌cikkekkel egészül ki:

„11a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
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(2) A Bizottságnak a 11. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

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

[e módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő hatállyal. A 

Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt 

jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az 

Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 

legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 11. 

cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 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.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

(6) A 11. 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.
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11b. cikk

Sürgősségi eljárás

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

haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az 

Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem 

emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell 

indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 11a. cikk (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 szóban forgó, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3. A 12. cikket el kell hagyni.
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11. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. február 6-i 2003/10/EK irányelve a 

munkavállalók fizikai tényezők (zaj) hatásának való expozíciójára vonatkozó 

egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (tizenhetedik egyedi irányelv 

a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)22

22 HL L 42., 2003.2.15., 38. o.



AM\1182554HU.docx 81/346 PE637.696v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

A munkaeszközök, illetve munkahelyek tervezésére, építésére, gyártására vagy 

szerelésére vonatkozó műszaki harmonizáció és szabványosítás, a zajjal kapcsolatos 

műszaki fejlődés, a kapcsolódó harmonizált európai szabványokban és előírásokban 

bekövetkező változások és a vonatkozó új ismeretek figyelembevétele érdekében a 

Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi 

aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy szigorúan technikai módosításokat 

végezzen a 2003/10/EK irányelven. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 

munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten 

is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 

13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 

Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 

minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein.
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A Bizottságot a 2003. július 22-i határozattal összhangban a munkahelyi 

biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság segíti a munkahelyi egészség és 

biztonság területét érintő tevékenységek előkészítésében, végrehajtásában és 

értékelésében.

Ennek megfelelően a 2003/10/EK irányelv a következőképpen módosul:

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

„12. cikk

Az irányelv módosításai

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12a. cikknek megfelelően ezt az 

irányelvet szigorúan csak technikailag módosító felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy figyelembe vegye a 

munkaeszközök, illetve munkahelyek tervezésére, építésére, gyártására vagy 

szerelésére vonatkozó műszaki harmonizációt és szabványosítást, valamint a 

zajjal kapcsolatos műszaki fejlődést, a kapcsolódó harmonizált európai 

szabványokban és előírásokban bekövetkező változásokat, valamint a 

vonatkozó új ismereteket.
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Ha a munkavállalók és más személyek testi egészségét és biztonságát 

veszélyeztető, azonnali, közvetlen és súlyos kockázatokat magukban foglaló, 

kellően indokolt és kivételes esetekben rendkívül sürgős okokból ▌ nagyon 

rövid idő alatt szükséges cselekedni, a 12b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó 

az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására.”

2. A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:

„12a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
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(2) A Bizottságnak a 12. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

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

[e módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő hatállyal. A 

Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt 

jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az 

Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 

legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 12. 

cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 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.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

(6) A 12. 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.
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12b. cikk

Sürgősségi eljárás

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

haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az 

Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem 

emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell 

indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 12a. cikk (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 szóban forgó, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

__________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3. A 13. cikket el kell hagyni.
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12. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/37/EK irányelve a 

munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak 

kitett munkavállalók védelméről (hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi 

irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)23

23 HL L 158., 2004.4.30., 50. o.
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A rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos műszaki fejlődés, a kapcsolódó 

nemzetközi szabályozásokban és előírásokban bekövetkező változások, valamint a 

vonatkozó új ismeretek figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 

arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a 

célból, hogy szigorúan technikai módosításokat végezzen a 2004/37/EK irányelv II. 

mellékletén ▌. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során 

megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e 

konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 

Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 

minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein.
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A Bizottságot a 2003. július 22-i határozattal összhangban a munkahelyi 

biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság segíti a munkahelyi egészség és 

biztonság területét érintő tevékenységek előkészítésében, végrehajtásában és 

értékelésében.

Ennek megfelelően a 2004/37/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 17. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„17. cikk

A II. melléklet módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 17a. cikknek megfelelően a II. 

mellékletet szigorúan csak technikailag módosító felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat ▌ fogadjon el abból a célból, hogy figyelembe vegye a rákkeltő 

anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos műszaki fejlődést, a kapcsolódó 

nemzetközi szabályozásokban és előírásokban bekövetkező változásokat, 

valamint a vonatkozó új ismereteket.

Ha a munkavállalók és más személyek testi egészségét és biztonságát 

veszélyeztető, azonnali, közvetlen és súlyos kockázatokat magukban foglaló, 

kellően indokolt és kivételes esetekben rendkívül sürgős okokból nagyon rövid 

idő alatt szükséges cselekedni, a 17b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó az e 

cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására.”
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2. A szöveg a következő ▌cikkekkel egészül ki:

„17a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 17. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

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

[e módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő hatállyal. A 

Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt 

jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az 

Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 

legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
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(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 17. 

cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 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 felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.
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(6) A 17. 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.

17b. cikk

Sürgősségi eljárás

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

haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az 

Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem 

emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell 

indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.
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(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 17a. cikk (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 szóban forgó, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

13. Az Európai Parlament és a Tanács 2006/25/EK 2006. április 5-i irányelve a 

munkavállalók fizikai tényezők hatásának való expozíciójára (mesterséges optikai 

sugárzás) vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről 

(19. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének 

értelmében)24

24 HL L 114., 2006.4.27., 38. o.



AM\1182554HU.docx 94/346 PE637.696v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

A munkaeszközök, illetve munkahelyek tervezésére, építésére, gyártására vagy 

szerelésére vonatkozó műszaki harmonizáció és szabványosítás, az optikai 

sugárzásnak való munkahelyi expozícióval kapcsolatos műszaki fejlődés, a 

kapcsolódó harmonizált európai szabványokban és nemzetközi előírásokban 

bekövetkező változások, valamint a vonatkozó új tudományos ismeretek 

figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 

290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy szigorúan 

technikai módosításokat végezzen a 2006/25/EK irányelv mellékletein ▌. Különösen 

fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat 

folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak 

megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében 

való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a 

tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és 

szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
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A Bizottságot a 2003. július 22-i határozattal összhangban a munkahelyi 

biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság segíti a munkahelyi egészség és 

biztonság területét érintő tevékenységek előkészítésében, végrehajtásában és 

értékelésében.

Ennek megfelelően a 2006/25/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„10. cikk

A mellékletek módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy 

szigorúan technikai módosításokat végezzen a mellékleteken ▌ annak 

érdekében, hogy figyelembe vegye a munkaeszközök, illetve munkahelyek 

tervezésére, építésére, gyártására vagy szerelésére vonatkozó műszaki 

harmonizációt és szabványosítást, valamint az optikai sugárzásnak való 

munkahelyi expozícióval kapcsolatos műszaki fejlődést, a harmonizált európai 

szabványokban és nemzetközi előírásokban bekövetkező változásokat, 

valamint az új tudományos ismereteket. Ezek a módosítások nem 

eredményezhetik a mellékletekben meghatározott expozíciós határértékek 

módosulását.
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Ha a munkavállalók és más személyek testi egészségét és biztonságát 

veszélyeztető, azonnali, közvetlen és súlyos kockázatokat magukban foglaló, 

kellően indokolt és kivételes esetekben rendkívül sürgős okokból nagyon rövid 

idő alatt szükséges cselekedni, a 10b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó az e 

cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására.”

2. A szöveg a következő ▌cikkekkel egészül ki:

„10a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 10. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

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

[e módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő hatállyal. A 

Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt 

jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az 

Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 

legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
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(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 10. 

cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 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 felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.
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(6) A 10. 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.

10b. cikk

Sürgősségi eljárás

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

haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az 

Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem 

emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell 

indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.
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(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 10a. cikk (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 szóban forgó, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust. ▌

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3. A 11. cikket el kell hagyni.

▌

14. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 30-i 2009/148/EK irányelve a 

munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók 

védelméről25

25 HL L 330., 2009.12.16., 28. o.
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A műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 

arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a 

célból, hogy módosítsa a 2009/148/EK irányelv I. mellékletét ▌. Különösen fontos, 

hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, 

többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak 

megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében 

való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a 

tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és 

szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A Bizottságot a 2003. július 22-i határozattal összhangban a munkahelyi 

biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság segíti a munkahelyi egészség és 

biztonság területét érintő tevékenységek előkészítésében, végrehajtásában és 

értékelésében.
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Ennek megfelelően a 2009/148/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 9. cikket el kell hagyni.

2. A 18. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az egyes munkavállalók egészségi állapotára vonatkozó értékelésnek 

rendelkezésre kell állnia az azbesztből vagy az azbeszttartalmú 

anyagokból származó pornak való kitettség kezdete előtt.

Ennek az értékelésnek tartalmaznia kell egy külön mellkasi vizsgálat 

eredményét is. Az I. melléklet gyakorlati ajánlásokat ad, amelyekre a 

tagállamok hivatkozhatnak a munkavállalók egészségügyi 

felülvizsgálatánál. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. 

cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el 

abból a célból, hogy a műszaki fejlődés szerinti kiigazítás érdekében 

módosítsa az I. mellékletet ▌.
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Ha a munkavállalók és más személyek testi egészségét és biztonságát 

veszélyeztető, azonnali, közvetlen és súlyos kockázatokat magukban 

foglaló, kellően indokolt és kivételes esetekben rendkívül sürgős 

okokból nagyon rövid idő alatt szükséges cselekedni, a 18b. cikkben 

előírt eljárás alkalmazandó az e cikk értelmében elfogadandó 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

Legalább háromévente új értékelést kell készíteni, mindaddig, amíg az 

expozíció tart.

A nemzeti jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak megfelelően 

valamennyi, az első albekezdésben említett munkavállalóra vonatkozóan 

egyéni egészségügyi dokumentációt kell vezetni.”
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3. A szöveg a következő ▌cikkekkel egészül ki:

„18a. cikk

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 18. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves 

időtartamra szól ...-tól/-től [e módosító rendelet hatálybalépésének napja] 

kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves 

időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A 

felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival 

megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a 

Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal 

minden egyes időtartam letelte előtt.
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(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 18. cikk 

(2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló 

határozat megszünteti az abban meghatározott 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 felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.
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(6) A 18. cikk (2) 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.

18b. cikk

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

haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az 

Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem 

emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell 

indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.
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(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 18a. cikk (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 szóban forgó, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

IV. ENERGIA

▌

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 25-i 1222/2009/EK rendelete a 

gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében 

történő címkézéséről26

26 HL L 342., 2009.12.22., 46. o.
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Az 1222/2009/EK rendelet szükséges technikai kiigazításainak elvégzése érdekében 

a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően 

jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki fejlődés szerinti kiigazítás 

érdekében módosítsa az említett rendelet mellékleteit. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek 

között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően 

kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő 

részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok 

szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik 

rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
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Ennek megfelelően a 1222/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„11. cikk

Módosítások és a műszaki fejlődés szerinti kiigazítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12a. cikknek megfelelően e 

rendeletet a következők tekintetében módosító, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadjon el:

a) a C2 és C3 típusú gumiabroncsok nedves tapadási osztályozására 

vonatkozó tájékoztatási követelmények bevezetése, amennyiben 

rendelkezésre állnak a megfelelő összehangolt vizsgálati módszerek;

b) adott esetben a tapadási osztályok kiigazítása azon gumiabroncsok 

műszaki sajátosságainak megfelelően, amelyeket elsősorban arra 

terveztek, hogy – a jármű elindítására, mozgásban tartására vagy 

megállítására való képességük tekintetében – jeges vagy havas 

útviszonyok között, vagy mindkettőben a normál gumiabroncsnál jobb 

teljesítményt érjenek el;

c) az I–V. melléklet műszaki fejlődés szerinti kiigazítása.”
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2. A szöveg a következő ▌ cikkel egészül ki:

„12a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 11. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

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

[e módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő hatállyal. A 

Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt 

jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az 

Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 

legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
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(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 11. 

cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 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 felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.



AM\1182554HU.docx 111/346 PE637.696v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

(6) A 11. 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.

_______________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3. A 13. cikket el kell hagyni.
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V. KÖRNYEZET

▌

1. Az Európai Parlament és a Tanács 1994. december 20-i 94/63/EK irányelve az 

illékony szerves vegyületeknek (VOC) a benzin tárolásából és tárolótelepekről 

töltőállomások részére történő elosztásából származó kibocsátása csökkentéséről27

A 94/63/EK irányelvben meghatározott, az alsótöltésű berendezésekre vonatkozó 

előírások adott esetben történő felülvizsgálatának biztosítása és a mellékleteknek a 

műszaki fejlődés szerinti kiigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 

hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a 

célból, hogy módosítsa az említett irányelv mellékleteit. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek 

között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően 

kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő 

részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok 

szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik 

rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

27 HL L 365., 1994.12.31., 24. o.
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Ennek megfelelően a 94/63/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk (1) bekezdésének hatodik albekezdése helyébe a következő szöveg 

lép:

„A közúti tartálykocsik feltöltésére szolgáló berendezésekkel felszerelt minden 

tárolótelepet fel kell szerelni legalább egy olyan töltőhellyel, amely megfelel a 

IV. mellékletben meghatározott, az alsótöltésű berendezésekre vonatkozó 

előírásoknak. A Bizottság rendszeres időközönként felülvizsgálja ezeket az 

előírásokat és felhatalmazást kap arra, hogy a felülvizsgálat eredményeitől 

függően, a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a IV. melléklet módosítására vonatkozóan.”

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

„7. cikk

A műszaki fejlődés szerinti kiigazítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 

mellékleteket – a II. melléklet 2. pontjában meghatározott határértékek 

kivételével – a műszaki fejlődés szerinti kiigazítás érdekében módosítsa.”
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3. A szöveg a következő ▌ cikkel egészül ki:

„7a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 4. cikk (1) bekezdésében és a 7. cikkben említett, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó 

felhatalmazása ötéves időtartamra szól …-tól/-től [e módosító rendelet 

hatálybalépésének napja] kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 

kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a 

felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a 

korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament 

vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három 

hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
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(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk 

(1) bekezdésében és a 7. cikkben említett felhatalmazást. A 

visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott 

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 felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.
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(6) A 4. cikk (1) bekezdése és 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

4. A 8. cikket el kell hagyni.

▌

2. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 25-i 2002/49/EK irányelve a 

környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről28

28 HL L 189., 2002.7.18., 12. o.
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A 2002/49/EK irányelvnek a műszaki és tudományos fejlődés szerinti kiigazítása 

érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének 

megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az említett 

irányelv mellékleteit. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája 

során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és 

hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor A felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai 

Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden 

dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein.

Ennek megfelelően a 2002/49/EK irányelv a következőképpen módosul:
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1. A 6. cikk a következőképpen módosul:

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

„(2) „A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12a. cikknek 

megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el 

abból a célból, hogy módosítsa a II. mellékletet annak érdekében, 

hogy közös értékelési módszereket állapítson meg az Lden és Léjszakai 

zajmutató értékek meghatározásához.”;

b) a (3) bekezdés a következő második albekezdéssel egészül ki:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy 

módosítsa a III. mellékletet annak érdekében, hogy közös értékelési 

módszereket állapítson meg a káros hatások meghatározásához.”
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2. A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„12. cikk 

A műszaki és tudományos fejlődés szerinti kiigazítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 

műszaki és tudományos fejlődés szerinti kiigazítás érdekében módosítsa az I. 

melléklet 3. pontját, valamint a II. és III. mellékletet.”

3. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„12a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
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(2) A Bizottságnak a 6. cikk (2) és (3) bekezdésében, valamint a 12. cikkben 

említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó 

felhatalmazása ötéves időtartamra szól …-tól/-től [e módosító rendelet 

hatálybalépésének napja] kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 

kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a 

felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a 

korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament 

vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három 

hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk 

(2) és (3) bekezdésében és a 12. cikkben említett felhatalmazást. A 

visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott 

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.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

(6) A 6. cikk (2) és (3) bekezdése és a 12. 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.

_____________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”
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4. A 13. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

5. A III. melléklet bevezető szövegrészének második mondata helyébe a 

következő szöveg lép:

„Az e melléklet jövőbeli felülvizsgálatai révén bevezetett dózis-hatás 

összefüggések különösen az alábbiakra vonatkoznak:”

3. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 2004/42/EK irányelve a szerves 

oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló 

termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek 

kibocsátásának korlátozásáról és az 1999/13/EK irányelv módosításáról29.

29 HL L 143., 2004.4.30., 87. o.
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Annak biztosítása érdekében, hogy az illékonyszervesvegyület-tartalomra vonatkozó 

határértékek teljesítésének megállapításához naprakész analitikai módszereket 

használjanak, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének 

megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki fejlődés 

szerinti kiigazítás érdekében módosítsa a 2004/42/EK irányelv III. mellékletét. 

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő 

konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e 

konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor A felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai 

Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden 

dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein.
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Ennek megfelelően a 2004/42/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„11. cikk

A műszaki fejlődés szerinti kiigazítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 

műszaki fejlődés szerinti kiigazítás érdekében módosítsa a III. mellékletet.”

2. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„11a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
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(2) A Bizottságnak a 11. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 

…-tól/-től [e módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő 

hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam 

letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás 

hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem 

ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes 

időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 11. 

cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 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.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel 

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

(6) A 11. 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3. A 12. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.
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4. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. január 18-i 166/2006/EK rendelete az 

Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, 

valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról30.

30 HL L 33., 2006.2.4., 1. o.
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A 166/2006/EK rendeletnek a műszaki fejlődés és a nemzetközi jog alakulása 

szerinti kiigazítása, valamint a jelentéstétel javítása érdekében a Bizottságot fel kell 

hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon 

el abból a célból, hogy az említett rendelet II. és III. mellékletének a tudományos 

vagy műszaki fejlődés szerinti kiigazítása vagy a szennyezőanyag-kibocsátási és -

szállítási nyilvántartásokról szóló ENSZ EGB-jegyzőkönyv mellékleteihez való – a 

jegyzőkönyvben részes felek ülésén elfogadott, a jegyzőkönyv mellékleteit érintő 

módosítások következtében szükségessé váló – hozzáigazítása érdekében módosítsa 

a II. és III. mellékletet, valamint hogy kiegészítse az említett rendeletet a szennyező 

anyagok egy vagy több diffúz forrásból származó kibocsátásaira vonatkozó 

jelentéstétel kezdeményezésére vonatkozó rendelkezéssel. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek 

között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően 

kerüljön sor A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő 

részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok 

szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik 

rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
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Ennek megfelelően a 166/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 8. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Arra az esetre, ha azt állapítja meg, hogy nem léteznek adatok a diffúz 

forrásokból származó szennyezőanyag-kibocsátásokra vonatkozóan, a 

Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, 

hogy kiegészítse ezt a rendeletet azáltal, hogy kezdeményezi a szennyező 

anyagok egy vagy több diffúz forrásból származó kibocsátásaira 

vonatkozó jelentéstételt, adott esetben a nemzetközileg elfogadott 

módszerek használatával.”

2. A 18. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„18. cikk

A mellékletek módosításai

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a II. és 

III. mellékletet módosítsa a következők érdekében:

a) a tudományos és műszaki fejlődés szerinti kiigazításuk;

b) a jegyzőkönyv mellékleteihez való – a jegyzőkönyvben részes felek 

ülésén elfogadott, a jegyzőkönyv mellékleteit érintő módosítások 

következtében szükségessé váló – hozzáigazításuk.”
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3. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„18a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 8. cikk (3) bekezdésében és a 18. cikkben említett, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó 

felhatalmazása ötéves időtartamra szól …-tól/-től [e módosító rendelet 

hatálybalépésének napja] kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 

kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a 

felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a 

korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament 

vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három 

hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
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(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk 

(3) bekezdésében és a 18. cikkben említett felhatalmazást. A 

visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott 

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 felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel 

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.
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(6) A 8. cikk (3) bekezdése és a 18. 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

4. A 19. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

5. Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az 

anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 

67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül 

helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról31.

31 HL L 353., 2008.12.31., 1. o.
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Az 1272/2008/EK rendelet rendszeres aktualizálása érdekében a Bizottságot fel kell 

hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon 

el abból a célból, hogy:

– az anyagok osztályozásának és címkézésének harmonizációja érdekében 

módosítsa az említett rendelet VI. mellékletét,

– az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással és a megelőző 

intézkedésekkel kapcsolatos információk további harmonizációja érdekében 

módosítsa a VIII. mellékletet,

– a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazításuk érdekében 

módosítsa az említett rendelet egyes rendelkezéseit és az említett rendelet I–

VIII. mellékletét.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő 

konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e 

konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor A felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai 

Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden 

dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein.
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Ennek megfelelően az 1272/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 37. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5) Ha a Bizottság megállapítja, hogy az érintett anyag osztályozásának és 

címkézésének harmonizációja megfelelő, az 53a. cikknek megfelelően 

indokolatlan késedelem nélkül a VI. mellékletet módosító, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el az anyagnak a vonatkozó 

osztályozási és címkézési elemekkel, és – adott esetben – az egyedi 

koncentrációs határértékekkel vagy M-tényezőkkel együtt a VI. melléklet 

3. részének 3.1. táblázatába történő felvételéről.

Ugyanezen feltételek mellett 2015. május 31-ig a VI. melléklet 3. 

részének 3.2. táblázatába fel kell venni a megfelelő besorolási tételt.

Ha az anyagok osztályozásának és címkézésének harmonizációja 

esetében rendkívül sürgős okból szükséges, az e bekezdés értelmében 

elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására az 53b. 

cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”
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2. A 45. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a megfelelő érintett 

szervekkel, így például a Toxikológiai Központok és Klinikai 

Toxikológusok Európai Társulásával (EAPCCT) való konzultációt 

követően, az 53a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az egészséget érintő 

vészhelyzetre való reagálással és a megelőző intézkedésekkel 

kapcsolatos információk további harmonizációja érdekében módosítsa 

a VIII. mellékletet.”

3. Az 53. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 53a. cikknek megfelelően a 

6. cikk (5) bekezdését, a 11. cikk (3) bekezdését, a 12. és a 14. cikket, a 

18. cikk (3) bekezdésének b) pontját, a 23. cikket, a 25–29. cikket, a 35. 

cikk (2) bekezdésének második és harmadik albekezdését, valamint az I–

VIII. mellékletet módosító, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el abból a célból, hogy azokat a műszaki és tudományos 

fejlődéshez igazítsa, megfelelően figyelembe véve a GHS 

továbbfejlesztését, különös tekintettel a hasonló keverékekre vonatkozó 

információk felhasználásával kapcsolatos ENSZ-módosításokra, valamint 

számításba véve a nemzetközileg elismert kémiai programok keretében 

adódó fejleményeket és a baleseti adatbázisokból származó adatokat.

Ha rendkívül sürgős okból szükséges, az e bekezdés értelmében 

elfogadandó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására az 53b. 

cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”
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4. A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:

„53a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 37. cikk (5) bekezdésében, a 45. cikk (4) bekezdésében 

és az 53. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 

…-tól/-től [e módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő 

hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam 

letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás 

hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem 

ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes 

időtartam letelte előtt.
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(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 37. cikk 

(5) bekezdésében, a 45. cikk (4) bekezdésében és az 53. cikk (1) 

bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 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 felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.
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(6) A 37. cikk (5) bekezdése, a 45. cikk (4) bekezdése és az 53. cikk (1) 

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.

53b. cikk

Sürgősségi eljárás

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

haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az 

Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem 

emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell 

indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.
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(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács az 53a. cikk (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 szóban forgó, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

53c. cikk 

Különálló, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok a különböző átruházott 

hatáskörökhöz

A Bizottság az e rendelet alapján rá ruházott minden hatáskör tekintetében 

különálló, felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

5. Az 54. cikk (3) és (4) bekezdését el kell hagyni.

6. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 2009/126/EK irányelve a 

gépjárművek töltőállomásokon történő üzemanyag-feltöltésekor kibocsátott 

benzingőz II. fázisú visszanyeréséről32.

32 HL L 285., 2009.10.31., 36. o.
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Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) által kidolgozott kapcsolódó 

szabványokkal való összhang biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 

arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a 

célból, hogy a műszaki fejlődés szerinti kiigazítás érdekében módosítsa a 

2009/126/EK irányelv egyes rendelkezéseit. Különösen fontos, hogy a Bizottság az 

előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között 

szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról 

szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel 

biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel 

egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt 

vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével 

foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
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Ennek megfelelően a 2009/126/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

Technikai kiigazítások

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően a 4. és 5. 

cikket módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a 

célból, hogy szükség esetén a műszaki fejlődés szerint kiigazítsa azokat az 

Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) által kidolgozott kapcsolódó 

szabványokkal való összhang biztosítása érdekében.

Az első bekezdés szerinti felhatalmazás nem alkalmazandó a 4. cikkben 

meghatározott benzingőz-befogási hatékonyságra és gőz/benzin arányra, 

valamint az 5. cikkben meghatározott időtartamokra.”
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2. Az irányelv a következő cikkel egészül ki:

„8a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 8. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 

…-tól/-től [e módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő 

hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam 

letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás 

hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem 

ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes 

időtartam letelte előtt.
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(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. 

cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 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 felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.
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(6) A 8. 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3. A 9. cikket el kell hagyni.

▌

VI. EUROSTAT

▌

1. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1893/2006/EK rendelete a 

gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének 

létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott 

statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról33.

33 HL L 393., 2006.12.30., 1. o.
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Az 1893/2006/EK rendeletnek a technológiai és gazdasági fejlődés szerinti 

kiigazítása és a NACE Rev. 2 egyéb gazdasági és társadalmi osztályozási 

rendszerekkel való összehangolása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 

hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a 

célból, hogy módosítsa az említett rendelet I. mellékletét. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek 

között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően 

kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő 

részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok 

szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik 

rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
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Ennek megfelelően az 1893/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 6. cikk a következőképpen módosul:

a) a cím helyébe a következő szöveg lép:

„Felhatalmazáson alapuló, és végrehajtási jogi aktusok” ;

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

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

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 

technológiai vagy gazdasági fejlődés figyelembevétele, vagy az egyéb 

gazdasági és társadalmi osztályozási rendszerekkel való összehangolás 

érdekében módosítsa az I. mellékletet.”

2. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„6a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
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(2) A Bizottságnak a 6. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves 

időtartamra szól …-tól/-től [e módosító rendelet hatálybalépésének 

napja] kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 

ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A 

felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival 

megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a 

Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal 

minden egyes időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk 

(2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló 

határozat megszünteti az abban meghatározott 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.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

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

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

Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három 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 három hónappal meghosszabbodik.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3. A 7. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.
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2. Az Európai Parlament és a Tanács 2008. április 23-i 451/2008/EK rendelete a 

termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: 

TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről34.

A 451/2008/EK rendeletnek a technológiai és gazdasági fejlődés szerinti kiigazítása, 

illetve más társadalmi és gazdasági osztályozási rendszerekkel történő 

harmonizációja érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 

290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa 

az említett rendelet mellékletét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 

munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten 

is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 

13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 

Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 

minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein.

34 HL L 145., 2008.6.4., 65. o.
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Ennek megfelelően a 451/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 6. cikk a következőképpen módosul:

a) a cím helyébe a következő szöveg lép:

„Felhatalmazáson alapuló, és végrehajtási jogi aktusok”;

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

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

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 

technológiai vagy gazdasági fejlődés figyelembevétele, vagy az egyéb 

gazdasági és társadalmi osztályozási rendszerekkel való összehangolás 

érdekében módosítsa a mellékletet.

E felhatalmazás gyakorlása során a Bizottság gondoskodik arról, hogy 

a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős 

többletterhet, illetve -költséget a tagállamokra és az 

adatszolgáltatókra.”

2. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„6a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.



AM\1182554HU.docx 151/346 PE637.696v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

(2) A Bizottságnak a 6. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves 

időtartamra szól …-tól-től [e módosító rendelet hatálybalépésének 

napja] kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 

ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A 

felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival 

megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a 

Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal 

minden egyes időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk 

(2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló 

határozat megszünteti az abban meghatározott 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.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

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

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

Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három 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 három hónappal meghosszabbodik.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3. A 7. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.
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VII. BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

▌

1. A Tanács 1976. január 20-i 76/211/EGK irányelve az egyes előre csomagolt áruk 

tömeg vagy térfogat alapján történő kiszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok 

közelítéséről35.

A 76/211/EGK irányelvnek a műszaki fejlődés szerinti kiigazítása érdekében a 

Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi 

aktusokat fogadjon el az említett irányelv I. és II. mellékletének módosítása céljából. 

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő 

konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e 

konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 

Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 

minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein.

35 HL L 46., 1976.2.21., 1. o.
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Ennek megfelelően a 76/211/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 

műszaki fejlődés szerinti kiigazítás érdekében módosítsa az I. és a II. 

mellékletet.”

2. A szöveg a következő ▌ cikkel egészül ki:

„6a. cikk

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
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(2) A Bizottságnak a 6. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 

…-tól/-től [e módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő 

hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam 

letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás 

hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem 

ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes 

időtartam letelte előtt.

▌

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. 

cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 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.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

(6) A 6. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 

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

aktusról való értesítését követő három 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

▌
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2. Az Európai Parlament és a Tanács 2000. május 8-i 2000/14/EK irányelve a kültéri 

használatra tervezett berendezések zajkibocsátására vonatkozó tagállami 

jogszabályok közelítéséről36.

A 2000/14/EK irányelvnek a műszaki fejlődés szerinti kiigazítása érdekében a 

Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi 

aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az említett irányelv III. 

mellékletét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során 

megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e 

konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 

Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 

minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein.

36 HL L 162., 2000.7.3., 1. o.
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Ennek megfelelően a 2000/14/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 18. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

2. A 18a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„18a. cikk

A III. melléklet módosításai

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18b. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 

műszaki fejlődés szerinti kiigazítás érdekében módosítsa a III. mellékletet. 

Ezek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok nem gyakorolhatnak semmiféle 

közvetlen hatást a 12. cikkben felsorolt berendezések mért 

hangteljesítményszintjére, különösen a vonatkozó európai szabványokra való 

hivatkozások beemelésén keresztül.”

3. A szöveg a következő ▌ cikkel egészül ki:

„18b. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 18a. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 

…-tól/-től [e módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő 

hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam 

letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás 

hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem 

ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes 

időtartam letelte előtt.
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(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 18a. 

cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 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 felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.



AM\1182554HU.docx 160/346 PE637.696v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

(6) A 18a. 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”
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4. A 19. cikk b) pontját el kell hagyni.

▌

3. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11-i 2004/9/EK irányelve a helyes 

laboratóriumi gyakorlat (GLP) ellenőrzéséről és felülvizsgálatáról37.

A 2004/9/EK irányelv szükséges műszaki kiigazításának elfogadása érdekében a 

Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi 

aktusokat fogadjon el a következő célokból:

– az említett irányelv módosítása a GLP betartásával kapcsolatos nézeteltérések 

rendezése érdekében,

– az említett irányelvben levő tanúsítványszöveg módosítása,

– az említett irányelv I. mellékletének módosítása a műszaki fejlődés szerinti 

kiigazítás érdekében.

37 HL L 50., 2004.2.20., 28. o.
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Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő 

konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e 

konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 

Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 

minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein.

Ennek megfelelően a 2004/9/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 6. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

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

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy 

az (1) bekezdésben említett kérdések rendezése érdekében módosítsa ezt 

az irányelvet. Az I. melléklet módosításai nem változtathatják meg 

annak jellegét a tekintetben, hogy útmutatással kell szolgálnia a GLP 

betartásának ellenőrzésére, valamint a vizsgáló intézmény 

ellenőrzésének és a vizsgálatok ellenőrzésének lefolytatására 

vonatkozóan.”
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2. A szöveg a következő ▌ cikkel egészül ki:

„6a. cikk

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 6. cikk (3) bekezdésében és a 8. cikk (2) bekezdésében 

említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó 

felhatalmazása ötéves időtartamra szól …-tól/től [e módosító rendelet 

hatálybalépésének napja] kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 

kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a 

felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a 

korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament 

vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három 

hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
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(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk 

(3) bekezdésében és a 8. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást. A 

visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott 

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 felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.
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(6) A 6. cikk (3) bekezdése és a 8. cikk (2) 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3. A 7. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

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

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

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon abból a célból, hogy 

módosítsa:

a) a 2. cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványszöveget;

b) az I. mellékletet a műszaki fejlődés szerinti kiigazítás érdekében.”

▌
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4. Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve a gépekről és a 95/16/EK 

irányelv módosításáról38.

Az új fejlemények figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 

hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a 

célból, hogy módosítsa a biztonsági alkatrészeknek a 2006/42/EK irányelv V. 

mellékletében található indikatív listáját. Különösen fontos, hogy a Bizottság az 

előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között 

szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról 

szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor 

▌. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel 

biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel 

egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt 

vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével 

foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

38 HL L 157., 2006.6.9., 24. o.
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A 2006/42/EK irányelv végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a 

Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni a potenciálisan veszélyes gépek 

kezelésére vonatkozó szükséges intézkedések tekintetében. Ezeket a végrehajtási 

hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

Ennek megfelelően a 2006/42/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk második bekezdése c) pontjának második albekezdése helyébe a 

következő szöveg lép:

„A biztonsági alkatrészek indikatív listája az V. mellékletben található."

2. A 8. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 

biztonsági alkatrészek indikatív listájának naprakésszé tétele érdekében 

módosítsa az V. mellékletet.”

3. A 9. cikk (3) bekezdése második és harmadik albekezdésének helyébe a 

következő szöveg lép:

„E konzultáció eredményére kellő figyelemmel a Bizottság végrehajtási jogi 

aktusok útján elfogadja a szükséges intézkedéseket. Ezeket a végrehajtási jogi 

aktusokat a 22. cikk (3) bekezdésében említett eljárás keretében kell 

elfogadni.”



AM\1182554HU.docx 168/346 PE637.696v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

4. A szöveg a következő ▌ cikkel egészül ki:

„21a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 8. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves 

időtartamra szól …-tól/-től [e módosító rendelet hatálybalépésének 

napja] kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 

ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A 

felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival 

megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a 

Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal 

minden egyes időtartam letelte előtt.



AM\1182554HU.docx 169/346 PE637.696v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk 

(1) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló 

határozat megszünteti az abban meghatározott 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 felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.
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(6) A 8. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló 

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

Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

5. A 22. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU európai 

parlamenti és tanácsi 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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5. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i 2009/34/EK irányelve a 

mérőműszerekre és a metrológiai ellenőrzés módszereire vonatkozó közös 

rendelkezésekről39.

A 2009/34/EK irányelv szükséges műszaki kiigazításának lehetővé tétele érdekében 

a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően 

jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki fejlődés szerinti kiigazítás 

érdekében módosítsa az említett irányelv mellékleteit. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek 

között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően 

kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő 

részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok 

szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik 

rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

39 HL L 106., 2009.4.28., 7. o.
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Ami az 5. cikk (3) bekezdésében szereplő felhatalmazást illeti, amely szerint a 

korlátozott EK-típusjóváhagyást megadó tagállamnak kérnie kell az I. és II. 

mellékletnek a műszaki fejlődés szerinti kiigazítását, az ilyen korlátozott EK-

típusjóváhagyás megszűnt. Az 5. cikk (3) bekezdésében foglalt felhatalmazást tehát 

el kell hagyni.

Ennek megfelelően a 2009/34/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 5. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

2. A 16. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„16. cikk

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

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 

műszaki fejlődés szerinti kiigazítás érdekében módosítsa az I. és a II. 

mellékletet.”
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3. A szöveg a következő ▌ cikkel egészül ki:

„16a. cikk

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 16. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 

…-tól/-től [e módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő 

hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam 

letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás 

hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem 

ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes 

időtartam letelte előtt.
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(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 16. 

cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 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 felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.
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(6) A 16. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

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

jogi aktusról való értesítését követő három 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

4. A 17. cikket el kell hagyni.

▌

6. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. május 6-i 2009/43/EK irányelve a védelmi 

vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó feltételek 

egyszerűsítéséről40.

40 HL L 146., 2009.6.10., 1. o.
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Annak érdekében, hogy a védelmi vonatkozású termékeknek a 2009/43/EK irányelv 

mellékletében foglalt jegyzéke szigorúan megfeleljen az Európai Unió közös katonai 

listájának, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének 

megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az említett 

mellékletet, valamint hogy módosítsa az említett irányelvet azon feltételek 

tekintetében, amelyek alapján a tagállamok mentesíthetik a védelmi vonatkozású 

termékek transzferét az előzetes engedélyezés kötelezettsége alól. Különösen fontos, 

hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, 

többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak 

megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében 

való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a 

tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és 

szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
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Ennek megfelelően a 2009/43/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

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

egy tagállam kérelme alapján vagy saját kezdeményezésére 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a (2) bekezdés annak 

érdekében való módosítása céljából, hogy az kiterjedjen a következő 

esetekre:

a) a transzfer olyan feltételekkel valósul meg, amelyek nem 

befolyásolják a közérdeket, illetve a közbiztonságot;

b) az előzetes engedélyre irányuló kötelezettség már nem 

összeegyeztethető a tagállamok ezen irányelv elfogadása utáni 

nemzetközi kötelezettségeivel;

c) a transzfer az 1. cikk (4) bekezdésében említett kormányközi 

együttműködéshez szükséges.”
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2. A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„13. cikk

A melléklet módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően 

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

Európai Unió közös katonai listájának való szigorú megfelelés érdekében 

módosítsa a védelmi vonatkozású termékeknek a mellékletben foglalt 

jegyzékét.

Ha rendkívül sürgős okokból szükséges, a 13b. cikkben előírt eljárás 

alkalmazandó az e cikk értelmében elfogadandó, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokra.”

3. A szöveg a következő ▌cikkekkel egészül ki:

„13a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
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(2) A Bizottságnak a 4. cikk (3) bekezdésében és a 13. cikkben említett, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó 

felhatalmazása ötéves időtartamra szól …-tól/-től [e módosító rendelet 

hatálybalépésének napja] kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 

kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a 

felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a 

korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament 

vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három 

hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk 

(3) bekezdésében és a 13. cikkben említett felhatalmazást. A 

visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott 

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.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

(6) A 4. cikk (3) bekezdése és a 13. cikk értelmében elfogadott, 

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

Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő 

három 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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13b. cikk

Sürgősségi eljárás

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

haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az 

Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem 

emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell 

indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 13a. cikk (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 szóban forgó, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

4. A 14. cikket el kell hagyni.

▌
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7. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. január 14-i 79/2009/EK rendelete a 

hidrogénüzemű gépjárművek típusjóváhagyásáról és a 2007/46/EK irányelv 

módosításáról41.

A 79/2009/EK rendeletnek a hidrogénüzemű járművek biztonsága tekintetében 

bekövetkező műszaki fejlődés szerinti kiigazítása érdekében a Bizottságot fel kell 

hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon 

el abból a célból, hogy az ilyen járművekre vonatkozó műszaki követelmények, 

valamint közigazgatási rendelkezések, okmányminták és jelölésmodellek 

tekintetében kiegészítse az említett rendeletet. Különösen fontos, hogy a Bizottság az 

előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között 

szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról 

szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor 

▌. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel 

biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel 

egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt 

vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével 

foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

41 HL L 35., 2009.2.4., 32. o.
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Ennek megfelelően a 79/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

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

„12. cikk

Felhatalmazáson alapuló hatáskörök

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a műszaki fejlődés fényében a 

12a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el 

annak érdekében, hogy kiegészítse ezt a rendeletet az alábbiak 

meghatározása révén:

a) a II–V. mellékletben előírt tesztelési eljárások részletes szabályai;

b) a VI. mellékletben meghatározott, hidrogén-alkotórészek és rendszerek 

üzembe helyezésével kapcsolatos követelményekre vonatkozó részletes 

szabályok;

c) az 5. cikkben meghatározott, a hidrogén-alkotórészek és rendszerek 

biztonságos és megbízható működésével kapcsolatos követelményekre 

vonatkozó részletes szabályok;
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d) az előírások részletes leírása a következők bármelyikére vonatkozóan:

i. tiszta hidrogén vagy hidrogén-földgáz/biometán keverék 

használata;

ii. a hidrogén tárolásának és felhasználásának új formái;

iii. a jármű ütközésvédelme a hidrogén-alkotórészek és rendszerek 

integritása tekintetében;

iv. az integrált rendszerekre vonatkozó biztonsági előírások, amelyek 

kitérnek legalább a szivárgás érzékelésére és az öblítőgázzal 

kapcsolatos előírásokra;

v. elektromos szigetelés és elektronikus biztonság;

e) a hidrogénmeghajtás tekintetében a járművek, valamint a 

hidrogénrendszerek és alkotórészeik EK-típusjóváhagyására vonatkozó 

közigazgatási rendelkezések;
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f) a gyártók által a típusjóváhagyás és a 4. cikk (4) és (5) bekezdésében 

említett ellenőrzés céljából rendelkezésre bocsátandó információkra 

vonatkozó szabályok;

g) a címkézés vagy a hidrogénüzemű jármű VI. melléklet 16. pontjában 

említett világos és gyors azonosítása egyéb módjának részletes szabályai;

és

h) e rendelet alkalmazásához szükséges egyéb intézkedések.”

2. A szöveg a következő ▌ cikkel egészül ki:

„12a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
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(2) A Bizottságnak a 12. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 

…-tól/-től [e módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő 

hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam 

letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás 

hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem 

ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes 

időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 12. 

cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 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.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

(6) A 12. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

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

jogi aktusról való értesítését követő három 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3. A 13. cikket el kell hagyni.
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8. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/81/EK irányelve a 

honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és 

szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt 

szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 

2004/18/EK irányelv módosításáról42.

42 HL L 216., 2009.8.20., 76. o.
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A 2009/81/EK irányelvnek a gyors műszaki, gazdasági és szabályozási fejlődés 

szerinti kiigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 

290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa 

a szerződések értékhatárait, és azokat a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelvben43 megállapított értékhatárokhoz igazítsa, módosítsa a közös 

közbeszerzési szójegyzékre (CPV-nómenklatúra) történő hivatkozásokat, továbbá 

módosítsa a CPV-nómenklatúra egyes hivatkozási számait és a hirdetményekben a 

CPV egyes rovataira történő hivatkozás módját. Mivel az elektronikus átvételre 

szolgáló eszközök műszaki adatait és jellemzőit a technológiai fejlődésnek 

megfelelően naprakészen kell tartani, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 

módosítsa az elektronikus átvételre szolgáló eszközök műszaki adatait és jellemzőit. 

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő 

konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e 

konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 

Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 

minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein.

43 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, 
energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 
2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 243. o.).
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Ennek megfelelően a 2009/81/EK irányelv a következőképpen módosul:
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1. A szöveg a következő ▌cikkekkel egészül ki:

„66a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 68. cikk (1) bekezdésében és a 69. cikk (2) 

bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól …-tól/-től [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő hatállyal. A Bizottság 

legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést 

készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az 

Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 

legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
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(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 68. cikk 

(1) bekezdésében és a 69. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást. 

A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott 

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 felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.
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(6) A 68. cikk (1) bekezdése és a 69. cikk (2) bekezdése értelmében 

elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha 

az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését 

követő három 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.

66b. cikk

Sürgősségi eljárás

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

haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az 

Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem 

emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell 

indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.
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(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 66a. cikk (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 szóban forgó, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

2. A 67. cikk (3) és (4) bekezdését el kell hagyni.

3. A 68. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a) a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 66a. cikknek megfelelően 

az első albekezdésben meghatározott értékhatárokat módosító, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.”

b) a bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„Amennyiben az első albekezdésben meghatározott értékhatárok 

felülvizsgálatára van szükség, de idő hiányában a 66a. cikkben foglalt 

eljárás alkalmazása nem lehetséges, és ezért rendkívül sürgős okokból 

szükséges, a 66b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó az e bekezdés 

értelmében elfogadandó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására.”
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4. A 69. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 66a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben 

módosítja:

a) a CPV-nómenklatúra I. és II. mellékletben szereplő hivatkozási 

számait, amennyiben az nem változtatja meg ezen irányelv tárgyi 

hatályát; valamint a hirdetményekben az említett mellékletekben 

felsorolt szolgáltatáskategóriákon belül a CPV-nómenklatúra 

meghatározott rovataira történő konkrét hivatkozás módját;

b) az elektronikus átvételre szolgáló eszközöknek a VIII. melléklet a), 

f) és g) pontjában említett műszaki adatait és jellemzőit.”

▌

VIII. JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

1. A Tanács 1992. október 19-i 92/85/EGK irányelve a várandós, a gyermekágyas vagy 

szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását 

ösztönző intézkedések bevezetéséről (tizedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 

16. cikkének (1) bekezdése értelmében)44.

44 HL L 348., 1992.11.28., 1. o.
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A műszaki fejlődés, a kapcsolódó nemzetközi szabályozásokban és előírásokban 

bekövetkező változások, valamint a vonatkozó új ismeretek figyelembevétele 

érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének 

megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy szigorúan technikai 

módosításokat végezzen a 92/85/EGK irányelv I. mellékletén ▌. Különösen fontos, 

hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, 

többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak 

megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében 

való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a 

tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és 

szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A Bizottságot a 2003. július 22-i határozattal összhangban a munkahelyi 

biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság segíti a munkahelyi egészség és 

biztonság területét érintő tevékenységek előkészítésében, végrehajtásában és 

értékelésében.
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Ennek megfelelően a 92/85/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. ▌A 13. cikk ▌helyébe a következő szöveg lép:

„▌13. cikk

Az I. melléklet módosításai

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően az 

I. mellékletet ▌ szigorúan technikailag módosító, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy figyelembe vegye 

a műszaki fejlődést, a kapcsolódó nemzetközi szabályozásokban és 

előírásokban bekövetkező változásokat, valamint a vonatkozó új 

ismereteket.

Ha a munkavállalók és más személyek testi egészségét és biztonságát 

veszélyeztető, azonnali, közvetlen és súlyos kockázatokat magukban 

foglaló, kellően indokolt és kivételes esetekben rendkívül sürgős 

okokból ▌ nagyon rövid idő alatt szükséges cselekedni, a 13b. cikkben 

előírt eljárás alkalmazandó az e cikk értelmében elfogadandó 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.”
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2. A szöveg a következő ▌cikkekkel egészül ki:

„13a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 13. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 

…-tól/-től [e módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő 

hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam 

letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás 

hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem 

ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes 

időtartam letelte előtt.
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(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 13. 

cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 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 felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.
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(6) A 13. 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.

13b. cikk

Sürgősségi eljárás

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

haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az 

Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem 

emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell 

indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 13a. cikk (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 szóban forgó, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”
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2. Az Európai Parlament és Tanács 2008. április 23-i 2008/48/EK irányelve a 

fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül 

helyezéséről45.

A 2008/48/EK irányelv naprakésszé tétele érdekében a Bizottságot fel kell 

hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon 

el abból a célból, hogy módosítsa az említett irányelvet a teljeshiteldíj-mutató 

kiszámításához szükséges további feltevések beillesztése, illetve a meglévő 

feltevések módosítása érdekében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 

munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten 

is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 

13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 

Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 

minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein.

45 HL L 133., 2008.5.22., 66. o.
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Ennek megfelelően a 2008/48/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 19. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5) Szükség esetén az I. mellékletben meghatározott további feltevések 

alkalmazhatók a teljeshiteldíj-mutató kiszámításakor.

Arra az esetre, ha az e cikkben és az I. melléklet II. részében 

meghatározott feltevések nem elegendők a teljeshiteldíj-mutató egységes 

módon történő kiszámításához vagy már nem alkalmazkodnak a piaci 

kereskedelmi helyzethez, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. 

cikknek megfelelően e cikket és az I. melléklet II. részét módosító, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy 

azokat kiegészítse a teljeshiteldíj-mutató kiszámításához szükséges 

további feltevésekkel, illetve a meglévő feltevéseket módosítsa.”
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2. A szöveg a következő ▌ cikkel egészül ki:

„24a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 19. cikk (5) bekezdésében említett, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves 

időtartamra szól …-tól/-től [e módosító rendelet hatálybalépésének 

napja] kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 

ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A 

felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival 

megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a 

Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal 

minden egyes időtartam letelte előtt.
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(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 19. cikk 

(5) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló 

határozat megszünteti az abban meghatározott 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 felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.
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(6) A 19. cikk (5) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló 

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

Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3. A 25. cikket el kell hagyni.
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IX. MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

▌

1. A Tanács 1995. október 6-i 95/50/EK irányelve a veszélyes áruk közúti szállítása 

ellenőrzésének egységes eljárásáról46.

A 95/50/EK irányelvnek a tudományos és műszaki fejlődés szerinti kiigazítása 

érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének 

megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az említett 

irányelv mellékleteit, figyelembe véve különösen a 2008/68/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv47 módosításait. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 

munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten 

is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 

13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 

Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 

minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein.

46 HL L 249., 1995.10.17., 35. o.
47 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/68/EK irányelve (2008. szeptember 24.) a veszélyes 
áruk szárazföldi szállításáról (HL L 260., 2008.9.30., 13. o.).
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Ennek megfelelően a 95/50/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 9a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9a. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9aa. cikknek megfelelően a 

mellékleteket módosító, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el 

abból a célból, hogy a mellékleteket az ezen irányelv által szabályozott 

területeken elért tudományos és műszaki fejlődés szerint kiigazítsa, különösen 

a 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* módosításainak 

figyelembevétele érdekében.

___________________________
* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/68/EK irányelve (2008. 

szeptember 24.) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról (HL L 260., 
2008.9.30., 13. o.).”

2. A szöveg a következő ▌ cikkel egészül ki:

„9aa. cikk

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
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(2) A Bizottságnak a 9a. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 

…-tól/-től [e módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő 

hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam 

letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás 

hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem 

ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes 

időtartam letelte előtt.

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

9a. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 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.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

(6) A 9a. 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3. A 9b. cikket el kell hagyni.

▌
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2. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 27-i 2002/59/EK irányelve a 

közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer 

létrehozásáról és a 93/75/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről48.

A 2002/59/EK irányelvnek az uniós és a nemzetközi jog alakulása szerinti, valamint 

az említett irányelv végrehajtása során szerzett tapasztalatok fényében történő 

kiigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. 

cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa:

– az Unió és a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) jogi eszközeire való, 

az említett irányelvben található hivatkozásokat annak érdekében, hogy azok 

összhangban legyenek az uniós és a nemzetközi joggal,

– az említett irányelvben foglalt egyes fogalommeghatározásokat annak 

érdekében, hogy azok összhangban legyenek az uniós és a nemzetközi joggal,

– az említett irányelv I., III. és IV. mellékletét a műszaki fejlődés és az ezen 

irányelv alkalmazása során szerzett tapasztalatok fényében.

48 HL L 208., 2002.8.5., 10. o.
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Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő 

konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e 

konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 

Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 

minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein.

Ennek megfelelően a 2002/59/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 27. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„27. cikk

Módosítások

(1) Ennek az irányelvnek a 2. cikkben meghatározott hatályán belül a 

Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy 

módosítsa az ezen irányelvben foglalt, az Unió és az IMO jogi eszközeire 

való hivatkozásokat, a 3. cikkben foglalt fogalommeghatározásokat és a 

mellékleteket annak érdekében, hogy azok összhangban legyenek az 

elfogadott, módosított vagy hatályba lépett uniós és nemzetközi jogi 

rendelkezésekkel ▌.
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(2) Ennek az  irányelvnek a 2. cikkben meghatározott hatályán belül a 

Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően az I., 

III. és IV. mellékletet módosító, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a műszaki fejlődés és az ezen irányelv alkalmazása során 

szerzett tapasztalatok fényében ▌.”

2. A szöveg a következő ▌ cikkel egészül ki:

„27a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 27. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 

…-tól/-től [e módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő 

hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam 

letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás 

hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem 

ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes 

időtartam letelte előtt.
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(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 27. 

cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 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 felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.
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(6) A 27. 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3. A 28. cikket el kell hagyni.

3. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. november 5-i 2099/2002/EK rendelete a 

tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével 

foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról, valamint a tengeri közlekedés 

biztonságáról és a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló rendeletek 

módosításáról49

49 HL L 324., 2002.11.29., 1. o.
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A 2099/2002/EK rendeletben foglalt, a tengeri közlekedés biztonságával és a 

hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottságra (COSS) hivatkozó 

uniós jogi aktusok jegyzékének naprakésszé tétele érdekében a Bizottságot fel kell 

hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon 

el az említett rendelet annak érdekében történő módosítása céljából, hogy az 

hivatkozást tartalmazzon a hatályba lépett azon uniós jogi aktusokra, amelyek 

hatáskörrel ruházzák fel a COSS-t. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 

munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten 

is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 

13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 

Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 

minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein.
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Ennek megfelelően a 2099/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

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

„7. cikk

A COSS hatásköre és módosítások

A COSS a hatályos uniós tengeri közlekedési jogszabályok alapján rá ruházott 

hatásköröket gyakorolja.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően a 2. cikk 

2. pontját módosító, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a 

célból, hogy az hivatkozást tartalmazzon az e rendelet elfogadását követően 

hatályba lépett azon uniós jogi aktusokra, amelyek hatáskörrel ruházzák fel a 

COSS-t.”
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3. A szöveg a következő ▌ cikkel egészül ki:

„7a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 7. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra ▌szól 

…-tól/-től [e módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő 

hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam 

letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás 

hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem 

ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes 

időtartam letelte előtt.
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(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 7. 

cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 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 felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.
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(6) 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”
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4. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. április 14-i 2003/25/EK irányelve a ro-ro 

személyhajókra vonatkozó különleges stabilitási követelményekről50

A 2003/25/EK irányelvnek a műszaki fejlődés és a nemzetközi szintű fejlemények 

szerinti, valamint az említett irányelv végrehajtása során szerzett tapasztalatok 

fényében történő kiigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 

az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, 

hogy módosítsa az említett irányelv mellékleteit. Különösen fontos, hogy a Bizottság 

az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között 

szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról 

szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor 

▌. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel 

biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel 

egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt 

vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével 

foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

50 HL L 123., 2003.5.17., 22. o.
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Ennek megfelelően a 2003/25/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„10. cikk 

A mellékletek módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően a 

mellékleteket módosító, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el 

abból a célból, hogy a nemzetközi szintű, különösen az IMO-n belüli 

fejleményeket figyelembe vegye, és hogy a tapasztalatok és a műszaki fejlődés 

fényében javítsa ezen irányelv hatékonyságát.”

2. A szöveg a következő ▌ cikkel egészül ki:

„10a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére a 10. cikkben adott felhatalmazás gyakorlásának 

feltételeit ez a cikk határozza meg.
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(2) A Bizottságnak a 10. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 

…-tól/-től [e módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő 

hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam 

letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás 

hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem 

ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes 

időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 10. 

cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 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.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

(6) A 10. 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3. A 11. cikket el kell hagyni.
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5. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. július 15-i 2003/59/EK irányelve egyes 

közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek 

alapképzéséről és továbbképzéséről, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 

91/439/EGK tanácsi irányelv módosításáról, illetve a 76/914/EGK tanácsi irányelv 

hatályon kívül helyezéséről51

A 2003/59/EK irányelvnek a tudományos és műszaki fejlődés szerinti kiigazítása 

érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének 

megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az említett irányelv I. és II. mellékletének 

módosítása céljából. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája 

során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és 

hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 

Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 

minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein.

51 HL L 226., 2003.9.10., 4. o.
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Ennek megfelelően a 2003/59/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„11. cikk

A tudományos és műszaki fejlődés szerinti kiigazítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően az I. és 

II. mellékletet módosító, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el 

abból a célból, hogy a mellékleteket a tudományos és műszaki fejlődés szerint 

kiigazítsa.”

2. A szöveg a következő ▌ cikkel egészül ki:

„11a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
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(2) A Bizottságnak a 11. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 

…-tól/-től [e módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő 

hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam 

letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás 

hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem 

ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes 

időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 11. 

cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 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.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

(6) A 11. 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3. A 12. cikket el kell hagyni.

▌
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6. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 785/2004/EK rendelete a 

légifuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási 

követelményekről52

A 785/2004/EK rendeletnek a nemzetközi jog alakulása szerinti kiigazítása 

érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének 

megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a nemzetközi 

megállapodások módosításainak tükrében az említett rendeletben módosítson egyes 

értékeket. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során 

megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e 

konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 

Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 

minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein.

52 HL L 138., 2004.4.30., 1. o.
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Ennek megfelelően a 785/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 6. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy 

módosítsa az e cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett értékeket olyan 

esetekben, amikor azt a vonatkozó nemzetközi megállapodások 

módosításai szükségessé teszik.”

2. A 7. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy 

módosítsa az e cikk (1) bekezdésében említett értékeket olyan esetekben, 

amikor azt a vonatkozó nemzetközi megállapodások módosításai 

szükségessé teszik.”
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3. A szöveg a következő ▌ cikkel egészül ki:

„8a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 6. cikk (5) bekezdésében és a 7. cikk (2) bekezdésében 

említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó 

felhatalmazása ötéves időtartamra szól …-tól/-től [e módosító rendelet 

hatálybalépésének napja] kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 

kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a 

felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a 

korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament 

vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három 

hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
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(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk 

(5) bekezdésében és a 7. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást. A 

visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott 

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 felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.
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(6) A 6. cikk (5) bekezdése és a 7. cikk (2) 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

4. A 9. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.
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7. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 789/2004/EK rendelete a teher- 

és személyhajók Közösségen belüli átlajstromozásáról és a 613/91/EGK tanácsi 

rendelet hatályon kívül helyezéséről53

A 789/2004/EK rendeletnek a nemzetközi szintű, különösen a Nemzetközi 

Tengerészeti Szervezeten belüli fejlemények szerinti kiigazítása, valamint az említett 

rendelet hatékonyságának a tapasztalatok és a műszaki fejlődés fényében történő 

javítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. 

cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az 

említett rendelet egyes fogalommeghatározásait. Különösen fontos, hogy a Bizottság 

az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között 

szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról 

szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor 

▌. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel 

biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel 

egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt 

vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével 

foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

53 HL L 138., 2004.4.30., 19. o.
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Ennek megfelelően a 789/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 7. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

2. A 9. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) E rendeletnek a 3. cikkben meghatározott hatályán belül a Bizottság 

felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően a 2. cikkben 

szereplő fogalommeghatározásokat módosító, felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a nemzetközi szintű, 

különösen az IMO-n belüli fejleményeket figyelembe vegye és, hogy a 

tapasztalatok és a műszaki fejlődés fényében javítsa e rendelet 

hatékonyságát ▌.”
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3. A szöveg a következő ▌ cikkel egészül ki:

„9a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 9. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves 

időtartamra szól …-tól/-től [e módosító rendelet hatálybalépésének 

napja] kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 

ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A 

felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival 

megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a 

Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal 

minden egyes időtartam letelte előtt.
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(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 9. cikk 

(1) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló 

határozat megszünteti az abban meghatározott 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 felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.
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(6) A 9. cikk (1) 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.”

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

▌

8. Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 2005/44/EK irányelve a 

közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs 

szolgáltatásokról (RIS)54

54 HL L 255., 2005.9.30., 152. o.
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A 2005/44/EK irányelvnek a műszaki fejlődés szerinti kiigazítása és az említett 

irányelv alkalmazása során szerzett tapasztalatok figyelembevétele érdekében a 

Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi 

aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az említett irányelv I. és II. 

mellékletét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során 

megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e 

konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 

Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 

minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein.
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Ennek megfelelően a 2005/44/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„10. cikk

Az I. és a II. melléklet módosításai

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően az I. és 

II. mellékletet az ezen irányelv alkalmazása során szerzett tapasztalatok 

fényében módosító, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a 

célból, hogy e a mellékleteket a műszaki fejlődés szerint kiigazítsa.”

2. A szöveg a következő ▌ cikkel egészül ki:

„10a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
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(2) A Bizottságnak a 10. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 

…-tól/-től [e módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő 

hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam 

letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás 

hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem 

ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes 

időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 10. 

cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 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.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

(6) A 10. 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3. A 11. cikk (4) bekezdését el kell hagyni.
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9. Az Európai Parlament és a Tanács 2005. október 26-i 2005/65/EK irányelve a 

kikötővédelem fokozásáról55

A kikötővédelem biztosításához szükséges technikai intézkedések rendszeres 

aktualizálása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. 

cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a 

2005/65/EK irányelv I–IV. mellékletét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az 

előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között 

szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról 

szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor 

▌. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel 

biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel 

egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt 

vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével 

foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

55 HL L 310., 2005.11.25., 28. o.
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Ennek megfelelően a 2005/65/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„14. cikk

Az I–IV. melléklet módosításai

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően az I–IV. 

mellékletet módosító, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból 

a célból, hogy – ezen irányelv hatályának kiterjesztése nélkül – az e 

mellékletek alkalmazása során szerzett tapasztalatok fényében kiigazítsa 

azokat.

Ha az I–IV. melléklet rendelkezéseinek kiigazításához szükséges módosítások 

esetében rendkívül sürgős okokból szükséges, a 14b. cikkben előírt eljárás 

alkalmazandó az e cikk értelmében elfogadandó, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására.”

2. A szöveg a következő ▌cikkekkel egészül ki:

„14a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
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(2) A Bizottságnak a 14. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 

…-tól/-től [e módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő 

hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam 

letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás 

hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem 

ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes 

időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 14. 

cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 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.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

(6) A 14. 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.
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14b. cikk

Sürgősségi eljárás

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

haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az 

Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem 

emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell 

indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 14a. cikk (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 szóban forgó, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3. A 15. cikket el kell hagyni.
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10. Az Európai Parlament és a Tanács 2005. december 14-i 2111/2005/EK rendelete a 

Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának 

elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés 

utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon 

kívül helyezéséről56

A 2111/2005/EK rendeletnek a tudományos és műszaki fejlődés szerinti kiigazítása 

és az alkalmazandó eljárások részletesebb meghatározása érdekében a Bizottságot fel 

kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az említett rendelet mellékletét és, hogy 

egyes eljárások részletes szabályaival kiegészítse az említett rendeletet. Különösen 

fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat 

folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak 

megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében 

való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a 

tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és 

szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

56 HL L 344., 2005.12.27., 15. o.
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Ennek megfelelően a 2111/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A légi fuvarozókra bevezethető működési tilalomra vonatkozó közös 

követelményeket, amelyek a vonatkozó biztonsági előírásokon alapulnak, 

a melléklet tartalmazza (a továbbiakban: közös követelmények).

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően a 

mellékletet módosító, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el 

abból a célból, hogy a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele 

érdekében módosítsa a közös követelményeket.”

2. A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

Részletes szabályok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően 

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

rendelet kiegészítése érdekében meghatározza az e fejezetben említett 

eljárások részletes szabályait, kellően figyelembe véve, hogy a közösségi lista 

frissítésével kapcsolatban gyors döntéshozatalra van szükség.
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Ha az első bekezdésben említett intézkedések esetében rendkívül sürgős 

okokból szükséges, a 14b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó az e cikk 

értelmében elfogadandó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.”

3. A szöveg a következő ▌cikkekkel egészül ki:

„14a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 3. cikk (2) bekezdésében és a 8. cikkben említett, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó 

felhatalmazása ötéves időtartamra szól …-tól/-től [e módosító rendelet 

hatálybalépésének napja] kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 

kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a 

felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a 

korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament 

vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három 

hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
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(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk 

(2) bekezdésében és a 8. cikkben említett felhatalmazást. A 

visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott 

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 felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.
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(6) A 3. cikk (2) bekezdése és a 8. cikk értelmében elfogadott, 

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

Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő egy 

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 egy hónappal meghosszabbodik.

14b. cikk

Sürgősségi eljárás

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

haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az 

Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem 

emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell 

indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 14a. cikk (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 szóban forgó, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”
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4. A 15. cikk (4) bekezdését el kell hagyni.

▌

11. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. február 15-i 336/2006/EK rendelete a hajók 

biztonságos üzemeltetéséről szóló nemzetközi szabályzat Közösségen belüli 

végrehajtásáról és a 3051/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről57

A hajók biztonságos üzemeltetéséről szóló nemzetközi szabályzat végrehajtására 

vonatkozó rendelkezések aktualizálása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 

arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a 

célból, hogy módosítsa a 336/2006/EK rendelet II. mellékletét. Különösen fontos, 

hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, 

többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak 

megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében 

való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a 

tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és 

szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

57 HL L 64., 2006.3.4., 1. o.
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Ennek megfelelően a 336/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 11. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) E rendeletnek a 3. cikkben meghatározott hatályán belül a Bizottság 

felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően a II. 

mellékletet módosító, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el 

abból a célból, hogy figyelembe vegye a nemzetközi szinten és 

különösen az IMO keretében végbement fejleményeket, vagy az e 

rendelet végrehajtása során szerzett tapasztalatok fényében fokozza e 

rendelet hatékonyságát.”

2. A szöveg a következő ▌ cikkel egészül ki:

„11a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
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(2) A Bizottságnak a 11. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves 

időtartamra szól …-tól/-től [e módosító rendelet hatálybalépésének 

napja] kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 

ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A 

felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival 

megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a 

Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal 

minden egyes időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 11. cikk 

(2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló 

határozat megszünteti az abban meghatározott 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.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

(6) A 11. cikk (2) 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

▌
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3. A 12. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

12. Az Európai Parlament és a Tanács 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK irányelve a 

veszélyes áruk szárazföldi szállításáról58

A 2008/68/EK irányelvnek a műszaki és tudományos fejlődés szerinti kiigazítása 

érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének 

megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az említett 

irányelv mellékleteit. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája 

során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és 

hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 

Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 

minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein.

58 HL L 260., 2008.9.30., 13. o.
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Ennek megfelelően a 2008/68/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 8. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően a 

mellékleteket módosító, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon 

el abból a célból, hogy figyelembe vegye az ADR, a RID és az ADN 

módosításait, különös tekintettel a tudományos és műszaki fejlődést 

érintő módosításokra, így például a helymeghatározási és a 

nyomonkövetési rendszerek használatára ▌.”

2. A szöveg a következő ▌ cikkel egészül ki:

„8a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
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(2) A Bizottságnak a 8. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves 

időtartamra szól …-tól/-től [e módosító rendelet hatálybalépésének 

napja] kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 

ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A 

felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival 

megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a 

Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal 

minden egyes időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk 

(1) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló 

határozat megszünteti az abban meghatározott 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.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

(6) A 8. cikk (1) 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3. A 9. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

▌
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13. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i 2009/15/EK irányelve a 

hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerészeti hatóságok 

vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól59

A 2009/15/EK irányelvnek a vonatkozó nemzetközi jogi eszközök fejlődéséhez való 

hozzáigazítása és a sértett felek kártalanítása céljából fizetendő legnagyobb összegek 

módosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. 

cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a következők 

érdekében módosítsa az említett irányelvet:

– egyes nemzetközi egyezmények, jegyzőkönyvek, szabályzatok és a kapcsolódó 

határozatok hatályba lépett jövőbeni módosításainak átvezetése,

– az említett irányelvben meghatározott egyes összegek módosítása.

59 HL L 131., 2009.5.28., 47. o.
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Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő 

konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e 

konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 

Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 

minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein.

Ennek megfelelően a 2009/15/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A szöveg a következő ▌ cikkel egészül ki:

„5a. cikk

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.



AM\1182554HU.docx 262/346 PE637.696v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

(2) A Bizottságnak a 7. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves 

időtartamra szól …-tól/-től [e módosító rendelet hatálybalépésének 

napja] kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 

ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A 

felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival 

megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a 

Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal 

minden egyes időtartam letelte előtt.

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

(1) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló 

határozat megszünteti az abban meghatározott 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.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

(6) A 7. cikk (1) 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”
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2. A 6. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

3. A 7. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5a. cikknek megfelelően az 

ezen irányelvet – a hatályának kiterjesztése nélkül – módosító, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy:

a) ezen irányelv alkalmazásában átvezesse a 2. cikk d) pontjában, a 3. 

cikk (1) bekezdésében és az 5. cikk (2) bekezdésében említett 

nemzetközi egyezmények, jegyzőkönyvek, szabályzatok és a 

kapcsolódó határozatok hatályba lépett jövőbeli módosításait;

b) módosítsa az 5. cikk (2) bekezdése b) pontjának ii. és iii. 

alpontjában meghatározott összegeket.”

▌
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14. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i 391/2009/EK rendelete a 

hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályairól és szabványairól60

A 391/2009/EK rendelet kiegészítése és a nemzetközi szabályok változásához való 

hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 

290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy:

– módosítsa az említett rendelet I. mellékletében meghatározott 

minimumkövetelményeket, figyelembe véve mindenekelőtt az IMO vonatkozó 

határozatait,

– kiegészítse az említett  rendeletet a szabályok és eljárások hatékonyságának és 

az elismert szervezetek osztályozott hajói biztonsági és környezetszennyezés-

megelőzési teljesítményének méréséhez kapcsolódó követelményekkel, 

különös tekintettel a kikötő szerinti államok általi ellenőrzésről szóló párizsi 

egyetértési memorandum vagy hasonló szabályozások adataira,

60 HL L 131., 2009.5.28., 11. o.
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– kiegészítse az említett rendeletet azokkal a követelményekkel, amelyek alapján 

a teljesítményt a biztonságra vagy a környezetre nézve elfogadhatatlan 

mértékben veszélyesnek lehet tekinteni, amelyek tekintetbe vehetik a kis vagy 

nagymértékben szakosodott szervezeteket érintő különleges körülményeket,

– kiegészítse az említett rendeletet pénzbírságokra és időszakos kényszerítő 

bírságokra, valamint a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek 

elismerésének visszavonására vonatkozó részletes szabályokkal.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő 

konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e 

konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 

Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 

minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein.
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Ennek megfelelően a 391/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 12. cikk (4) bekezdését el kell hagyni.

2. A 13. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően – a 

hatályának kiterjesztése nélkül – az I. mellékletet módosító, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy 

aktualizálja az abban meghatározott minimumkövetelményeket, 

különösen figyelembe véve az IMO vonatkozó határozatait.”

3. A 14. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, 

hogy kiegészítse ezt a rendeletet az alábbiak meghatározása révén:
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a) a szabályok és eljárások hatékonyságának és az elismert 

szervezetek osztályozott hajói biztonsági és környezetszennyezés-

megelőzési teljesítményének méréséhez kapcsolódó 

követelmények, különös tekintettel a kikötő szerinti államok általi 

ellenőrzésről szóló párizsi egyetértési memorandum vagy hasonló 

szabályozások adataira;

b) azon követelmények, amelyek alapján a teljesítményt a biztonságra 

vagy a környezetre nézve elfogadhatatlan mértékben veszélyesnek 

lehet tekinteni, amelyek tekintetbe vehetik a kisebb méretű vagy 

nagymértékben szakosodott szervezeteket érintő különleges 

körülményeket.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, 

hogy kiegészítse ezt a rendeletet a 6. cikk szerinti pénzbírságokra és 

időszakos kényszerítő bírságokra vonatkozó részletes szabályok, 

valamint szükség esetén a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek 

elismerésének a 7. cikk szerinti visszavonására vonatkozó részletes 

szabályok meghatározásával.”
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4. A szöveg a következő ▌ cikkel egészül ki:

„14a. cikk

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 13. cikk (1) bekezdésében és a 14. cikk (1) és (2) 

bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása ▌ötéves időtartamra szól …-tól/-től [e 

módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő hatállyal. A 

Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt 

jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az 

Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 

legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
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(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 13. cikk 

(1) bekezdésében, valamint a 14. cikk (1) és (2) bekezdésében említett 

felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban 

meghatározott 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 felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.
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(6) A 13. cikk (1) bekezdése és a 14. cikk (1) és (2) 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

15. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i 392/2009/EK rendelete a tengeri 

utasszállítók baleseti felelősségéről61

A 392/2009/EK rendeletnek az egyéb uniós és nemzetközi szabályok fejlődéséhez 

való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az 

EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy:

61 HL L 131., 2009.5.28., 24. o.
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– módosítsa az említett rendelet I. mellékletét, hogy beépítse a tengeri utas- és 

poggyászszállításról szóló, a 2002. évi jegyzőkönyvvel módosított, 1974. évi 

athéni egyezmény rendelkezéseinek módosításait,

– módosítsa az említett rendelet I. mellékletében a 2009/45/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv62 4. cikke szerint B. osztályba sorolt hajók 

tekintetében meghatározott korlátokat,

– módosítsa az említett rendelet II. mellékletét, hogy beépítse az IMO-

iránymutatások rendelkezéseinek módosításait.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő 

konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e 

konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 

Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 

minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein.

62 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/45/EK irányelve (2009. május 6.) a személyhajókra 
vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről (HL L 163., 2009.6.25., 1. o.).
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Ennek megfelelően a 392/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

A mellékletek módosítása

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően az e 

rendelet I. mellékletét módosító, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el abból a célból, hogy beépítse a mellékletbe az athéni 

egyezmény 3. cikkének (1) bekezdésében, 4a. cikke (1) bekezdésében, 7. 

cikke (1) bekezdésében és 8. cikkében meghatározott korlátozások 

módosításait, figyelembe véve az egyezmény 23. cikke szerinti 

határozatokat.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 2016. december 31-ig, a 

9a. cikknek megfelelően – megfelelő hatásvizsgálat alapján – 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy 

módosítsa e rendelet I. mellékletében a 2009/45/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv* 4. cikke szerint B. osztályba sorolt hajók tekintetében 

meghatározott korlátokat, figyelembe véve ▌a viteldíjakra és a piac azon 

képességére gyakorolt következményeket, hogy megfelelő szintű, 

hozzáférhető biztosítási fedezetet lehessen szerezni, az utasok jogainak 

megerősítését célzó jogpolitika és a forgalom bizonyos részének 

szezonális jellege fényében.
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(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően a II. 

mellékletet módosító, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el 

abból a célból, hogy beépítse az IMO-iránymutatások rendelkezéseinek 

módosításait.

___________________________
* Az Európai Parlament és a Tanács 2009/45/EK irányelve (2009. 

május 6.) a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és 
követelményekről (HL L 163., 2009.6.25., 1. o.).”

2. A szöveg a következő ▌ cikkel egészül ki:

„9a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.



AM\1182554HU.docx 275/346 PE637.696v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

(2) A Bizottságnak a 9. cikk (1) és (2) bekezdésében említett, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó 

felhatalmazása ötéves időtartamra szól …-tól/-től [e módosító rendelet 

hatálybalépésének napja] kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 

kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a 

felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a 

korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament 

vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három 

hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 9. cikk 

(1) és (2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló 

határozat megszünteti az abban meghatározott 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.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

(6) A 9. cikk (1) és (2) 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3. A 10. cikket el kell hagyni.

▌
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X. EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁG

▌

1. Az Európai Parlament és a Tanács 1999. december 16-i 141/2000/EK rendelete a 

ritka betegségek gyógyszereiről63

A 141/2000/EK rendelet célkitűzéseinek elérése érdekében a Bizottságot fel kell 

hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon 

el abból a célból, hogy a „hasonló gyógyszer” és a „klinikailag nagyobb hatásosság” 

kifejezések fogalommeghatározásával kiegészítse az említett rendeletet. Különösen 

fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat 

folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak 

megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében 

való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a 

tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és 

szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

63 HL L 18., 2000.1.22., 1. o.
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Ennek megfelelően a 141/2000/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 8. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10b. cikknek megfelelően e 

rendeletet kiegészítő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el 

abból a célból, hogy megállapítsa a »hasonló gyógyszer« és a 

»klinikailag nagyobb hatásosság« kifejezések fogalommeghatározását.”

2. A 10a. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

3. A szöveg a következő ▌ cikkel egészül ki:

„10b. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
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(2) A Bizottságnak a 8. cikk (4) bekezdésében említett, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves 

időtartamra szól …-tól/-től [e módosító rendelet hatálybalépésének 

napja] kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 

ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A 

felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival 

megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a 

Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal 

minden egyes időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk 

(4) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló 

határozat megszünteti az abban meghatározott 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.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

(6) A 8. 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”
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2. Az Európai Parlament és a Tanács 2001. március 12-i 2001/18/EK irányelve a 

géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos 

kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről64

A 2001/18/EK irányelv célkitűzéseinek elérése érdekében a Bizottságot fel kell 

hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon 

el abból a célból, hogy az említett irányelv mellékleteit módosítsa, és az említett 

irányelvet kiegészítse a következőkkel:

– a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) egyes típusainak 

forgalombahozatali bejelentésére vonatkozó eltérést biztosító feltételek és 

információs követelmények,

– olyan alsó határérték azon termékek esetében, amelyekben az engedélyezett 

GMO-k esetleges vagy technikailag elkerülhetetlen nyomai nem zárhatók ki, 

amely alatt ezeket a termékeket nem kell GMO-ként címkézni,

– 0,9 %-nál alacsonyabb küszöbérték, amely alatt az említett irányelvben 

meghatározott címkézési követelmények nem alkalmazandók a GMO-k 

közvetlen feldolgozásra szánt termékekben előforduló nyomaira,

64 HL L 106., 2001.4.17., 1. o.
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– konkrét címkézési követelmények azon GMO-k esetében, amelyek nem ezen 

irányelv értelmében kerülnek piacra.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő 

konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e 

konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 

Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 

minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein.
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Ennek megfelelően a 2001/18/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 16. cikk a következőképpen módosul:

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

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 29a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy 

kiegészítse ezt az irányelvet azáltal, hogy az érintett tudományos 

bizottsággal folytatott konzultációt követően megállapítja az (1) 

bekezdésben említett feltételeket és információs követelményeket, 

valamint a dokumentáció összefoglalásához szükséges valamennyi 

megfelelő követelményt. A feltételeknek és az információs 

követelményeknek biztosítaniuk kell az emberi egészség és a környezet 

magas szintű biztonságát, továbbá az ilyen biztonságról rendelkezésre 

álló tudományos bizonyítékokon, illetve a hasonló GMO-k kibocsátása 

során nyert tapasztalatokból fakadó bizonyítékokon kell alapulniuk.”;
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b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A (2) bekezdés szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadása előtt a Bizottság a javaslatot a nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé teszi. A nyilvánosság 60 napig teheti meg 

észrevételeit a Bizottságnál. A Bizottság valamennyi ilyen 

észrevételt annak elemzésével együtt továbbít a 29a. cikk (4) 

bekezdésében említett szakértőkhöz.”

2. A 21. cikk a következőképpen módosul:

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

„(2) Azon termékek esetében, amelyekben az engedélyezett GMO-k 

esetleges vagy technikailag elkerülhetetlen nyomai nem zárhatók 

ki, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 29a. cikknek 

megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el 

abból a célból, hogy kiegészítse ezt az irányelvet azáltal, hogy 

olyan alsó határértéket állapít meg, amely alatt ezeket a termékeket 

nem kell az e cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint címkézni. 

Meg kell állapítani az adott termékre vonatkozó határértékeket.”;
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b) a (3) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 29a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy 

kiegészítse ezt az irányelvet azáltal, hogy megállapítja az e bekezdés első 

albekezdésében említett határértékeket.”

3. A 26. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 29a. cikknek megfelelően a 

IV. mellékletet módosító, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el abból a célból, hogy megállapítsa az (1) bekezdésben említett 

különös címkézési követelményeket oly módon, hogy azok ne ismételjék 

meg a meglévő uniós jogszabályokban megállapított címkézési 

előírásokat, illetve ne kerüljenek azokkal ellentmondásba. Ennek során 

adott esetben figyelembe kell venni a tagállamok által az uniós 

jogszabályoknak megfelelően megállapított címkézési előírásokat.”
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4. A 27. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„27. cikk 

A mellékletek műszaki fejlődés szerinti kiigazítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 29a. cikknek megfelelően a II. 

melléklet C. és D. szakaszát, a III–VI. mellékletet, valamint a VII. melléklet C. 

szakaszát módosító, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a 

célból, hogy azokat kiigazítsa a műszaki fejlődés szerint.”

5. A szöveg a következő ▌ cikkel egészül ki:

„29a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
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(2) A Bizottságnak a 16. cikk (2) bekezdésében, a 21. cikk (2) és (3) 

bekezdésében, a 26. cikk (2) bekezdésében és a 27. cikkben említett, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó 

felhatalmazása ötéves időtartamra szól ...-tól/-től [e módosító rendelet 

hatálybalépésének napja] kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 

kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a 

felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a 

korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament 

vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három 

hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 16. cikk 

(2) bekezdésében, a 21. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 26. cikk (2) 

bekezdésében és a 27. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról 

szóló határozat megszünteti az abban meghatározott 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.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

(6) A 16. cikk (2) bekezdése, a 21. cikk (2) és (3) bekezdése, a 26. cikk (2) 

bekezdése és a 27. 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”
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6. A 30. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

3. Az Európai Parlament és a Tanács 2001. november 6-i 2001/83/EK irányelve az 

emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről65

A 2001/83/EK irányelv célkitűzéseinek elérése érdekében a Bizottságot fel kell 

hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon 

el abból a célból, hogy:

– ha új tudományos ismeretek indokolják, módosítsa az említett irányelvet azon 

feltételek egyike tekintetében, amelyeknek a homeopátiás gyógyszereknek meg 

kell felelniük annak érdekében, hogy részesülhessenek a különleges, 

egyszerűsített törzskönyvezési eljárásban,

– a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében módosítsa az 

említett irányelvet azon műveletek típusaira vonatkozóan, amelyek a kiindulási 

anyagként felhasznált hatóanyagok gyártásának minősülnek,

65 HL L 311., 2001.11.28., 67. o.
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– a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében módosítsa az 

említett irányelv I. mellékletét,

▌

– a gyógyszerekre vonatkozó helyes gyártási gyakorlat elveinek és 

iránymutatásainak meghatározása révén kiegészítse az említett irányelvet.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő 

konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e 

konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 

Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 

minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein.
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Ennek megfelelően a 2001/83/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 14. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg 

lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 121a. cikknek megfelelően az 

első albekezdés harmadik franciabekezdését módosító, felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusokat fogadjon el, ha azt új tudományos ismeretek indokolják.”

▌

2. A 46a. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 121a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 

tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében módosítsa 

az (1) bekezdést.”

3. A 47. cikk első bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 121a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 46. 

cikk f) pontjában említett, a gyógyszerekre vonatkozó helyes gyártási gyakorlat 

elveinek és iránymutatásainak meghatározása révén kiegészítse ezt az 

irányelvet.”
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4. A 120. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„120. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 121a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 

tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében módosítsa az I. 

mellékletet.”

5. A 121. cikk (2a) bekezdését el kell hagyni.

6. A 121a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„121a. cikk

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
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(2) A Bizottságnak a 14. cikk (1) bekezdésében, a 22b. cikkben, a 23b. 

cikkben, a 46a. cikkben, a 47. cikkben, az 52b. cikkben, az 54a. cikkben 

és a 120. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól …-tól/-től 

[e módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő hatállyal. A 

Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt 

jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az 

Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 

legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 14. cikk 

(1) bekezdésében, a 22b. cikkben, a 23b. cikkben, a 46a. cikkben, a 47. 

cikkben, az 52b. cikkben, az 54a. cikkben és a 120. cikkben említett 

felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban 

meghatározott 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.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

(6) A 14. cikk (1) bekezdése, a 22b. cikk, a 23b. cikk, a 46a. cikk, a 47. cikk, 

az 52b. cikk, az 54a. cikk és a 120. 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

▌
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4. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. május 7-i 2002/32/EK irányelve a 

takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról66

A 2002/32/EK irányelv célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a Bizottságot fel 

kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki fejlődés szerinti kiigazítás érdekében 

módosítsa az említett irányelv I. és II. mellékletét, és hogy a méregtelenítési 

eljárásokra vonatkozó elfogadhatósági kritériumokkal kiegészítse az említett 

irányelvet. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során 

megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e 

konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 

Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 

minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein.

66 HL L 140., 2002.5.30., 10. o.
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Ennek megfelelően a 2002/32/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 7. cikk (2) bekezdésének első és második albekezdése helyébe a következő 

szöveg lép:

„(2) Haladéktalanul határozni kell arról, hogy az I. és II. mellékletet 

módosítani kell-e. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. 

cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon 

abból a célból, hogy módosítsa az említett mellékleteket.

Ha az említett módosítások esetében rendkívül sürgős okokból 

szükséges, a 10b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó az e cikk 

értelmében elfogadandó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására.

A tagállam fenntarthatja az általa alkalmazott intézkedéseket 

mindaddig, amíg a Bizottság nem hoz határozatot.”
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2. A 8. cikk a következőképpen módosul:

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

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek 

megfelelően az I. és II. mellékletet módosító. felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 

tudományos és műszaki fejlődés szerint kiigazítsa e mellékleteket.

Ha e módosítások esetében rendkívül sürgős okokból szükséges, a 

10b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó az e cikk értelmében 

elfogadandó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.”;

b) a (2) bekezdés második franciabekezdése helyébe a következő szöveg 

lép:

„– felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, 

hogy kiegészítse ezt az irányelvet azáltal, hogy elfogadhatósági 

kritériumokat határoz meg a méregtelenítési eljárások 

vonatkozásában, ezzel kiegészítve az ilyen eljárásokon átesett, 

takarmányozásra szánt termékek esetében előírt kritériumokat.”
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3. A szöveg a következő ▌cikkekkel egészül ki:

„10a. cikk

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 7. cikk (2) bekezdésében és a 8. cikk (1) és (2) 

bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása ▌ötéves időtartamra szól …-tól/-től [e 

módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő hatállyal. A 

Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt 

jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az 

Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 

legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
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(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 7. cikk 

(2) bekezdésében és a 8. cikk (1) és (2) bekezdésében említett 

felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban 

meghatározott 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 felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.
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(6) A 7. cikk (2) bekezdése és a 8. cikk (1) és (2) 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.

10b. cikk

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

haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az 

Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem 

emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell 

indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.
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(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 10a. cikk (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 szóban forgó, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

4. A 11. cikk (3) és (4) bekezdését el kell hagyni.

▌

5. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK rendelete az 

élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó 

eljárások megállapításáról67

67 HL L 31., 2002.2.1., 1. o.
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A 178/2002/EK rendelet célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a Bizottságot fel 

kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el abból a célból, hogy az említett rendeletet a tudományos testületek száma 

és elnevezése tekintetében módosítsa, továbbá az említett rendeletet a Hatóság által a 

tudományos szakvélemények iránti kérések esetén alkalmazandó eljárás, a 

tagállamok által kijelölt intézménynek az illetékes szervezetek jegyzékébe való 

felvételére vonatkozó kritériumok, az összehangolt minőségi követelmények 

meghatározására vonatkozó rendelkezések és az esetleges pénzügyi támogatásra 

vonatkozó pénzügyi szabályok tekintetében kiegészítse.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő 

konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e 

konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 

Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 

minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein.
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Ennek megfelelően a 178/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 28. cikk (4) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg 

lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 57a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 

tudományos testületek száma és elnevezése tekintetében – a műszaki és a 

tudományos fejlődés fényében – a Hatóság kérésére módosítsa az első 

albekezdést.”

2. A 29. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(6) E cikk alkalmazása céljából a Bizottság a Hatósággal folytatott 

egyeztetést követően elfogadja:

a) az 57a. cikknek megfelelően a szükséges felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusokat abból a célból, hogy a Hatóság által a tudományos 

szakvélemények iránti kérések esetén alkalmazandó eljárás 

megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet;
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b) az unió jogszabályok értelmében egy előzetes engedélyezési 

rendszer hatálya alá tartozó vagy egy pozitív listán szereplő 

anyagok, termékek vagy eljárások tudományos értékelésének 

iránymutatásait meghatározó végrehajtási jogi aktusokat, 

különösen azokban az esetekben, ha az uniós jogszabályok 

elrendelik vagy engedélyezik egy dokumentációnak a kérelmező 

általi, e célból történő előterjesztését. Ezeket a végrehajtási jogi 

aktusokat az 58. cikk (2) bekezdésében említett eljárás keretében 

kell elfogadni.”

3. A 36. cikk (3) bekezdése első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 57a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy 

kiegészítse ezt a rendeletet azáltal, hogy megállapítja azokat a szabályokat, 

amelyek meghatározzák a tagállamok által kijelölt intézménynek az illetékes 

szervezetek jegyzékébe való felvételére vonatkozó kritériumokat, az 

összehangolt minőségi követelmények meghatározására vonatkozó 

rendelkezéseket és az esetleges pénzügyi támogatásra vonatkozó pénzügyi 

szabályokat.”
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4. Az V. fejezet 1. szakaszának címe helyébe a következő szöveg lép:

„1. SZAKASZ

A FELHATALMAZÁS GYAKORLÁSA, A BIZOTTSÁGI ELJÁRÁS ÉS A 

KÖZVETÍTÉSI ELJÁRÁS”

5. A rendelet az 1. szakasz címe után a következő ▌cikkel egészül ki:

„57a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 28. cikk (4) bekezdésében, a 29. cikk (6) bekezdésében 

és a 36. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 

…-tól/-től [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től 

kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves 

időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A 

felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival 

megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a 

Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal 

minden egyes időtartam letelte előtt.
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(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 28. cikk 

(4) bekezdésében, a 29. cikk (6) bekezdésében és a 36. cikk (3) 

bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 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 felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.
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(6) A 28. cikk (4) bekezdése, a 29. cikk (6) bekezdése és a 36. 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

6. Az 58. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

▌

6. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. szeptember 22-i 1830/2003/EK rendelete a 

géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, 

és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és 

takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv 

módosításáról68

68 HL L 268., 2003.10.18., 24. o.
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Az 1830/2003/EK rendelet célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a Bizottságot 

fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el abból a célból, hogy a géntechnológiával módosított szervezetek egyedi 

azonosítóinak kidolgozására és kiosztására szolgáló rendszer létrehozása érdekében 

kiegészítse az említett rendeletet. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 

munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten 

is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 

13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 

Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 

minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein.
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Ennek megfelelően az 1830/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

Egyedi azonosítók

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy 

kiegészítse ezt a rendeletet azáltal, hogy a nemzetközi fórumokon történt 

fejlemények figyelembevételével létrehozza a GMO-k egyedi azonosítóinak 

kidolgozására és kiosztására szolgáló rendszert.”

2. A szöveg a következő ▌ cikkel egészül ki:

„9a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
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(2) A Bizottságnak a 8. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 

…-tól/-től [e módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő 

hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam 

letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás 

hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem 

ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes 

időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. 

cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 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.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

(6) A 8. 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3. A 10. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

4. A 13. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.
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7. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK rendelete a 

takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról69

Az 1831/2003/EK rendelet célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a Bizottságot 

fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki fejlődés szerinti kiigazítás érdekében 

módosítsa az említett rendelet I.-IV. mellékletét, valamint hogy az említett rendeletet 

kiegészítse az élelmiszerekben való felhasználásra engedélyezett adalékanyagok 

engedélyezésére vonatkozó egyszerűsített rendelkezéseket lehetővé tevő 

szabályokkal. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során 

megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e 

konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 

Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 

minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein.

69 HL L 268., 2003.10.18., 29. o.
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Ennek megfelelően az 1831/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy 

módosítsa a IV. mellékletet az abban meghatározott általános 

feltételeknek a technológiai és a tudományos fejlődés szerinti kiigazítása 

érdekében.”

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

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 

takarmány-adalékanyagok kategóriáinak és funkcionális csoportjainak a 

technológiai és a tudományos fejlődés nyomán történő kiigazítása 

érdekében módosítsa az I. mellékletet.”

3. A 7. cikk (5) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg 

lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy 

kiegészítse ezt a rendeletet azáltal, hogy megállapítja az élelmiszerekben 

való felhasználásra engedélyezett adalékanyagok engedélyezésére 

vonatkozó egyszerűsített rendelkezéseket lehetővé tevő szabályokat.”
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4. A 16. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 

technológiai és a tudományos fejlődés figyelembevétele érdekében 

módosítsa a III. mellékletet.”

5. A 21. cikk negyedik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon abból a célból, hogy 

módosítsa a II. mellékletet.”

6. A szöveg a következő ▌ cikkel egészül ki:

„21a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
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(2) A Bizottságnak a 3. cikk (5) bekezdésében, a 6. cikk (3) bekezdésében, a 

7. cikk (5) bekezdésében, a 16. cikk (6) bekezdésében és a 21. cikkben 

említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó 

felhatalmazása ötéves időtartamra szól ...-tól/-től [e módosító rendelet 

hatálybalépésének napja] kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 

kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a 

felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a 

korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament 

vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három 

hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

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

(5) bekezdésében, a 6. cikk (3) bekezdésében, a 7. cikk (5) bekezdésében, 

a 16. cikk (6) bekezdésében és a 21. cikkben említett felhatalmazást. A 

visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott 

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.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

(6) A 3. cikk (5) bekezdése, a 6. cikk (3) bekezdése, a 7. cikk (5) bekezdése, 

a 16. cikk (6) bekezdése és a 21. 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

7. A 22. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.
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8. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 10-i 2065/2003/EK rendelete az 

élelmiszerekben, illetve azok felületén felhasznált vagy felhasználásra szánt 

füstaromákról70

A 2065/2003/EK rendelet célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a Bizottságot fel 

kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el abból a célból, hogy a Hatósághoz a tudományos és/vagy műszaki 

segítségnyújtás érdekében benyújtott kérést követően módosítsa az említett rendelet 

mellékleteit, és hogy a validált vizsgálati módszerek minőségi követelményeivel 

kiegészítse az említett rendeletet. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 

munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten 

is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 

13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 

Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 

minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein.

70 HL L 309., 2003.11.26., 1. o.
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Ennek megfelelően a 2065/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 17. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy 

kiegészítse ezt a rendeletet azáltal, hogy megállapítja a II. melléklet 4. 

pontjában említett validált vizsgálati módszerek minőségi 

követelményeit, többek között a mérni kívánt anyagokkal kapcsolatban. 

E felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak figyelembe kell venniük a 

rendelkezésre álló tudományos eredményeket.”

2. A 18. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 

Hatósághoz a tudományos és/vagy műszaki segítségnyújtás érdekében 

benyújtott kérést követően módosítsa a mellékleteket.”
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3. A szöveg a következő ▌ cikkel egészül ki:

„18a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 17. cikk (3) bekezdésében és a 18. cikk (1) 

bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól …-tól/-től [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő hatállyal. A Bizottság 

legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést 

készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az 

Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 

legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.



AM\1182554HU.docx 320/346 PE637.696v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 17. cikk 

(3) bekezdésében és a 18. cikk (1) bekezdésében említett felhatalmazást. 

A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott 

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 felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.
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(6) A 17. cikk (3) bekezdése és a 18. cikk (1) 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

4. A 19. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

▌

9. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 853/2004/EK rendelete az állati 

eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról71

71 HL L 139., 2004.4.30., 55. o.
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A 853/2004/EK rendelet célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a Bizottságot fel 

kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az említett rendelet II. és III. mellékletét, 

valamint hogy az említett rendeletet kiegészítse az állati eredetű termékek felületi 

szennyeződésének eltávolításához az ivóvízen kívül felhasználható szerek 

alkalmazása, az egyes állati eredetű élelmiszerek svédországi és finnországi 

forgalomba hozatalához kapcsolódó speciális garanciákkal kapcsolatos módosítások, 

valamint a 853/2004/EK rendelet II. és III. mellékletétől való eltérések tekintetében. 

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő 

konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e 

konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 

Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 

minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein.
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Ennek megfelelően a 853/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az élelmiszeripari vállalkozók az állati eredetű termékek felületi 

szennyeződésének eltávolításához semmilyen más szert nem 

használhatnak, csak ivóvizet, ▌ vagy amennyiben a 852/2004/EK 

rendelet vagy ez a rendelet engedélyezi annak használatát, tiszta vizet ▌, 

kivéve, ha a szer használatát a Bizottság engedélyezte. Ebből a célból a 

Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően e 

rendeletet kiegészítő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. 

Az élelmiszeripari vállalkozóknak be kell tartaniuk minden olyan 

felhasználási feltételt, amely esetlegesen ugyanezzel az eljárással 

elfogadásra kerül. Az engedélyezett szer használata nem érinti az 

élelmiszeripari vállalkozó e rendelet előírásainak betartására vonatkozó 

kötelezettségét.”
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2. A 8. cikk (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. ▌cikknek megfelelően 

az e cikk (1) és (2) bekezdését módosító, az ott ▌meghatározott 

követelmények aktualizálására irányuló, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy figyelembe vegye a 

tagállamok ellenőrzési programjaiban bekövetkező változásokat és a 

852/2004/EK rendelet alapján elfogadott mikrobiológiai kritériumokat.”

3. A 9. cikket el kell hagyni.

4. A 10. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy 

módosítsa a II. és III. mellékletet. A módosításoknak arra kell 

irányulniuk, hogy a kapcsolódó kockázati tényezők figyelembevételével 

biztosítsák és elősegítsék e rendelet célkitűzéseinek megvalósulását, és a 

következő szempontok alapján indokoltaknak kell lenniük:

a) az élelmiszeripari vállalkozóknak és/vagy a hatáskörrel rendelkező 

hatóságoknak különösen az 5. cikk szerinti HACCP-alapú 

rendszerek alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatai;
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b) a Bizottságnak különösen az általa végzett ellenőrzések 

eredményein alapuló tapasztalatai;

c) a technológiai fejlesztések és azok gyakorlati következményei, 

valamint a fogyasztók elvárásai az élelmiszerek összetétele 

tekintetében;

d) a tudományos szakvélemények, különösen az új 

kockázatértékelések;

e) az élelmiszerekre vonatkozó mikrobiológiai és hőmérsékleti 

kritériumok;

f) a fogyasztási szokások változásai.

Az első albekezdésben említett módosításoknak a következőkre kell 

vonatkozniuk:

a) az állati eredetű termékek azonosító jelölésére vonatkozó 

követelmények;

b) a HACCP-alapú eljárások célkitűzései;
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c) az élelmiszerláncra vonatkozó információkkal kapcsolatos 

követelmények;

d) az állati eredetű termékek előállítására, kezelésére, feldolgozására, 

tárolására és forgalmazására igénybe vett helyiségekre és 

szállítóeszközökre vonatkozó különleges higiéniai követelmények;

e) az állati eredetű termékek előállításához, kezeléséhez, 

feldolgozásához, tárolásához, szállításához és forgalmazásához 

kapcsolódó műveletekre vonatkozó különleges higiéniai 

követelmények;

f) a még meleg hús szállításának szabályai;

g) a tudományos adatok szerint a közegészség védelme érdekében 

szükséges egészségügyi előírások és ellenőrzések;

h) a III. melléklet VII. szakasza IX. fejezetének kiterjesztése a 

fésűskagylóktól különböző élő kagylókra;
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i) az annak megállapítására szolgáló kritériumok, hogy a járványügyi 

adatok mikor jelzik, hogy egy halászati terület nem jelent 

egészségügyi veszélyt az élősködők jelenléte tekintetében, és hogy 

a hatáskörrel rendelkező hatóság mikor engedélyezheti az 

élelmiszeripari vállalkozóknak, hogy a halászati termékeket a III. 

melléklet VIII. szakasza III. fejezetének D. részével összhangban 

ne fagyasszák le;

j) az élő kagylókra vonatkozóan az érintett uniós 

referencialaboratóriummal együttműködésben megállapított 

kiegészítő egészségügyi előírások, beleértve a következőket is:

i. az egyéb tengeri biotoxinok határértékei és vizsgálati 

módszerei;

ii. a vírusvizsgálati eljárások és a virológiai előírások; és

iii. az egészségügyi előírások betartásának ellenőrzése keretében 

alkalmazandó mintavételi tervek, módszerek és laboratóriumi 

vizsgálati tűrések.
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(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy 

kiegészítse ezt a rendeletet azáltal, hogy a kapcsolódó kockázati 

tényezők figyelembevételével a II. és III. melléklettől való eltéréseket 

állapít meg; ezek az eltérések nem befolyásolhatják e rendelet következő 

célkitűzéseinek megvalósulását:

a) a mellékletekben foglalt követelmények kisvállalkozások általi 

teljesítésének elősegítése;

b) a hagyományos módszerek folyamatos használatának lehetővé 

tétele az élelmiszerek előállításának, feldolgozásának vagy 

forgalmazásának bármely szakaszában;

c) a különleges földrajzi korlátokkal bíró régiókban található 

élelmiszeripari vállalkozások igényeinek kielégítése;

d) a nagymértékben finomított élelmiszeripari termékek előállítására 

szánt, a biztonságosságukat biztosító kezelésen átesett 

nyersanyagokat előállító létesítmények munkájának elősegítése.”



AM\1182554HU.docx 329/346 PE637.696v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

5. A 11. cikk a következőképpen módosul:

a) a bevezető szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„A 9. cikk és a 10. cikk (1) bekezdése általános alkalmazásának sérelme 

nélkül a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján az alábbi célokból 

intézkedéseket hozhat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 12. cikk (2) 

bekezdésében említett eljárás keretében kell elfogadni.”;

b) az 1., az 5., a 6., a 7. és a 8. pontot el kell hagyni.

6. A szöveg a következő ▌ cikkel egészül ki:

„11a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
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(2) A Bizottságnak a 3. cikk (2) bekezdésében, a 8. cikk (3) bekezdésének a) 

pontjában és a 10. cikk (1) és (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves 

időtartamra szól …-tól/-től [e módosító rendelet hatálybalépésének 

napja] kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 

ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A 

felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival 

megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a 

Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal 

minden egyes időtartam letelte előtt.

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

(2) bekezdésében, a 8. cikk (3) bekezdésének a) pontjában és a 10. cikk 

(1) és (2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló 

határozat megszünteti az abban meghatározott 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.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban * foglalt elveknek megfelelően 

konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

(6) A 3. cikk (2) bekezdése, a 8. cikk (3) bekezdésének a) pontja és a 10. 

cikk (1) és (2) 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

7. A 12. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

▌
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10. Az Európai Parlament és a Tanács 2005. január 12-i 183/2005/EK rendelete a 

takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról72

A 183/2005/EK rendelet célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a Bizottságot fel 

kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki fejlődés szerinti kiigazítás érdekében 

módosítsa az említett rendelet I., II. és III. mellékletét, és hogy egyedi mikrobiológiai 

kritériumok és célértékek meghatározása, takarmányipari létesítmények 

engedélyezésének előírása, valamint az említett rendelet I., II. és III. mellékletétől 

való eltérések megállapítása érdekében kiegészítse az említett rendeletet. Különösen 

fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat 

folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak 

megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében 

való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a 

tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és 

szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

72 HL L 35., 2005.2.8., 1. o.
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Ennek megfelelően a 183/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 5. cikk (3) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg 

lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 30a. cikknek megfelelően 

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

albekezdés a) és b) pontjában említett kritériumok és célértékek meghatározása 

révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

2. A 10. cikk 3. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„3. az engedélyezés egy, a Bizottság által a 30a. cikknek megfelelően e 

rendelet kiegészítése céljából elfogadott, felhatalmazáson alapuló 

rendelet értelmében szükséges.”

3. A 27. cikk második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 30a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy 

módosítsa az I., II. és III. mellékletet.”
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4. A 28. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„28. cikk

Az I., II. és III. melléklettől való eltérések 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 30a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy 

kiegészítse ezt a rendeletet azáltal, hogy meghatározott indokkal eltéréseket 

állapítson meg az I., II. és III. melléklettől; ezek az eltérések nem 

befolyásolhatják e rendelet célkitűzéseinek megvalósulását.”

5. A szöveg a következő ▌ cikkel egészül ki:

„30a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.



AM\1182554HU.docx 335/346 PE637.696v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

(2) A Bizottságnak az 5. cikk (3) bekezdésében, a 10. cikk 3. pontjában, a 

27. cikkben és a 28. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 

…-tól/-től [e módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő 

hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam 

letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás 

hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem 

ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes 

időtartam letelte előtt.

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

(3) bekezdésében, a 10. cikk 3. pontjában, a 27. cikkben és a 28. cikkben 

említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az 

abban meghatározott 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.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

(6) Az 5. cikk (3) bekezdése, a 10. cikk 3. pontja, a 27. cikk és a 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

6. A 31. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

▌
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11. Az Európai Parlament és a Tanács 2007. november 13-i 1394/2007/EK rendelete a 

fejlett terápiás gyógyszerkészítményekről, valamint a 2001/83/EK irányelv és a 

726/2004/EK rendelet módosításáról73

Az 1394/2007/EK rendelet célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a Bizottságot 

fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki és a tudományos fejlődés szerinti 

kiigazítás érdekében módosítsa az említett rendelet mellékleteit. Különösen fontos, 

hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, 

többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak 

megfelelően kerüljön sor ▌. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében 

való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a 

tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és 

szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

73 HL L 324., 2007.12.10., 121. o.
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Ennek megfelelően az 1394/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 24. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„24. cikk

A mellékletek módosításai

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

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 

műszaki és a tudományos fejlődés szerinti kiigazítás érdekében az 

Ügynökséggel folytatott konzultációt követően módosítsa a mellékleteket.”

2. A szöveg a következő ▌ cikkel egészül ki:

„25a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
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(2) A Bizottságnak a 24. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 

…-tól/-től [e módosító rendelet hatálybalépésének napja] kezdődő 

hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam 

letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás 

hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem 

ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes 

időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 24. 

cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 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.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

(6) A 24. 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3. A 26. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

▌
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12. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 2009/128/EK irányelve a 

peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek 

meghatározásáról74

A peszticidek fenntartható használatának elérését célzó uniós fellépés kereteinek 

meghatározása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 

290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 

tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében módosítsa a 

2009/128/EK irányelv I–IV. mellékletét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az 

előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között 

szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról 

szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor 

▌. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel 

biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel 

egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt 

vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével 

foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

74 HL L 309., 2009.11.24., 71. o.
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Ennek megfelelően a 2009/128/EK irányelv a következőképpen módosul:

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

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 

tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében módosítsa 

az I. mellékletet.”

2. A 8. cikk (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 

tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében módosítsa a 

II. mellékletet.”

3. A 14. cikk (4) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg 

lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 

tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében módosítsa a III. 

mellékletet.”
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4. A 15. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg 

lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 

tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében módosítsa a IV. 

mellékletet.”

5. A szöveg a következő ▌ cikkel egészül ki:

„20a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
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(2) A Bizottságnak az 5. cikk (3) bekezdésében, a 8. cikk (7) bekezdésében, 

a 14. cikk (4) bekezdésében és a 15. cikk (1) bekezdésében említett, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó 

felhatalmazása ötéves időtartamra szól ...-tól/-től [e módosító rendelet 

hatálybalépésének napja] kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 

kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a 

felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a 

korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament 

vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három 

hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

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

(3) bekezdésében, a 8. cikk (7) bekezdésében, a 14. cikk (4) 

bekezdésében és a 15. cikk (1) bekezdésében említett felhatalmazást. A 

visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott 

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.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál 

az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel ▌.

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

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

(6) Az 5. cikk (3) bekezdése, a 8. cikk (7) bekezdése, a 14. cikk (4) 

bekezdése és a 15. cikk (1) 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.

___________________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

▌

6. A 21. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.
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XI. ADÓÜGY ÉS VÁMUNIÓ

Az Európai Parlament és a Tanács 2008. január 15-i 70/2008/EK határozata a 

papírmentes vám- és kereskedelmi környezetről75

A 70/2008/EK határozat 15. cikke felhatalmazza a Bizottságot bizonyos 

határidőknek az 1999/468/EK tanácsi határozatnak76 megfelelő meghosszabbítására. 

A Bizottság e felhatalmazást sosem gyakorolta, és arra nincs többé szükség. Ezért 

nem indokolt a Bizottságnak felhatalmazást adni. Ehelyett vissza kell vonni a 

70/2008/EK határozatban adott felhatalmazást, és el kell hagyni az említett határozat 

15. és 16. cikkét.

Ennek megfelelően a 70/2008/EK határozat 15. és 16. cikkét el kell hagyni. 

Or. en

75 HL L 23., 2008.1.26., 21. o.
76 A Tanács 1999/468/EK határozata (1999. június 28.) a Bizottságra ruházott végrehajtási 
hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).


