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RÖVID INDOKOLÁS 

A Bizottság javaslatot terjesztett az Európai Parlament és a Tanács elé a Bizottság 

végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok 

szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU rendelet módosítása 

céljából annak érdekében, hogy megoldás születhessen azokra az esetekre, amikor a 

tagállamok nem hoznak döntést valamilyen érzékeny, és gyakran politikai jellegű kérdésben. 

 

A Bizottság elnöke, Jean-Claude JUNCKER, az Európai Parlament előtt 2016 

szeptemberében elmondott, az Unió helyzetéről szóló beszédében emlékeztetett rá, hogy a 

tagállamoknak bizonyos kérdésekben vállalniuk kell a rájuk háruló felelősséget. Az előadó 

osztja ezt a véleményt, és üdvözli az alábbiakra irányuló javaslatokat: 

– a minősített többség kiszámításának módja. A szavazástól tartózkodó tagállamok szavazatát 

a jövőben nem veszik figyelembe a minősített többség kiszámításába a fellebbviteli 

bizottságban történő szavazáskor;  

– a fellebbviteli bizottság ismételt igénybevételének lehetősége, valamint az a lehetőség, hogy 

a Bizottság a Tanács elé utalja az ügyet; 

– a szavazatok nyilvánosságra hozatala. 

 

Az előadó ugyanakkor emlékeztet rá, hogy az esetek többségében a jelenlegi rendszer 

működik, méghozzá jól működik. A javasolt módosítások kizárólag azokat az eljárásokat 

érintenék, amelyek esetében a fellebbviteli bizottság nem nyilvánított véleményt. Ez a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy a javaslat a bizottságok elé terjesztett végrehajtásijogiaktus-

tervezeteknek csupán mintegy 2%-át érintené. Fontos tehát, hogy ne változzon a bizottsági 

eljárásrend kerete. Az előadó célja ennek megfelelően az, hogy a jelenlegi általános keret 

megőrzése mellett javuljon a rendszer annak érdekében, hogy elkerülhetők legyenek azok a 

patthelyzetek, amelyek előfordulhattak az eljárás 2011. évi bevezetése óta akár a már 

felmerült, akár a jövőben felmerülő kérdésekben. 

 

Az előadó véleménye szerint a javaslat egyik javítandó eleme az átláthatóság. Az 

adórendszerhez, a fogyasztók egészségéhez, az élelmiszer-biztonsághoz vagy a 

környezetvédelemhez hasonló érzékeny kérdésekben a tagállamoknak nem csupán vállalniuk 

kell a rájuk háruló felelősséget, hanem tájékoztatniuk is kell ezekről a polgárokat. Csakis az 

átláthatóság fokozásával, valamint az uniós döntéshozatali folyamatról szóló hatékonyabb 

tájékoztatással őrizhetjük meg az európai polgárok bizalmát. 

 

Ehhez nem csupán a bizottsági és fellebbviteli bizottsági szavazatoknak, illetve azok 

tagállamok általi indoklásának nyilvánosságra hozatalára van szükség, hanem olyan széles 

körű tájékoztatási kampányokra is, amelyek beszámolnak az Európai Unión belüli hivatalos 

tudományos testületek, az európai ügynökségek, az európai intézmények és a tagállamok 

eljárásairól, kockázatelemzéseiről és a hatásköreik megosztásáról. 

 

Az előadó szerint a szavazatok nyilvánosságra hozatala, valamint az, hogy a tagállamoknak 

indokolniuk kell a szavazatukat, lehetővé teszi a szavazáson jelen lévő, ám tartózkodó 

tagállamok számára álláspontjuk kifejtését, mivel a szavazatukat nem veszik figyelembe a 

minősített többség kiszámításakor. Az előadó véleménye szerint ugyanis alapvető különbség 

van a szavazástól való távolmaradás és a tartózkodással történő szavazás között. A 
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tartózkodás politikai döntés, amelyet meg kell tudni indokolni, ám ennek nem szabad 

megbénítania a rendszert, márpedig ez jelenleg megtörténhet. 

 

Végül az előadó úgy véli, hogy a demokrácia tiszteletben tartása érdekében fontos, hogy az 

Európai Parlament a Tanáccsal egy időben mindig megfelelő tájékoztatást kapjon az alap-

jogiaktusok elfogadásáról. Ugyanígy minden olyan esetben, amikor az ügy a Tanács elé kerül, 

ahogyan azt a Bizottság javaslata lehetővé kívánja tenni, az Európai Parlamentet tájékoztatni 

kell a Tanács következtetéseiről. 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Jogi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 182/2011/EU rendelet által 

létrehozott rendszerről bebizonyosodott, 

hogy általában véve jól működik a 

gyakorlatban és megfelelő intézményi 

egyensúlyt teremtett a Bizottság szerepei és 

a többi érintett szereplő között. A 

rendszernek ezért a továbbiakban is 

változatlanul kell működnie, kivéve a 

fellebbviteli bizottsági szintű eljárás 

néhány konkrét szempontját érintő, célzott 

módosításokat. E módosítások célja 

biztosítani a szélesebb körű politikai 

elszámoltathatóságot és a politikailag 

érzékeny végrehajtási jogi aktusokért 

vállalt felelősséget, anélkül, hogy 

módosítani kellene a végrehajtási jogi 

aktusokat illetően a 182/2011/EU 

rendeletben előírt jogi és intézményi 

felelősségeket. 

(2) A 182/2011/EU rendelet által 

létrehozott rendszerről bebizonyosodott, 

hogy általában véve jól működik a 

gyakorlatban és megfelelő intézményi 

egyensúlyt teremtett a Bizottság szerepei és 

a többi érintett szereplő között. 

Ugyanakkor jelentős korlátai vannak 

olyan esetekben, amikor a tagállamoknak 

az alap-jogiaktusok által kijelölt 

bizottságokon belüli állásfoglalás helyett 

nem sikerül elérniük a szükséges 

többséget, és ezzel úgynevezett „nincs 

vélemény” helyzet áll elő. Ilyen 

körülmények között a Bizottságot olyan, 

gyakran problematikus döntések 

elfogadására hívják fel, amelyek 

politikailag érzékeny kérdéseket 

érintenek. Az ilyen döntések különösen 

problematikusak abban az esetben, 

amikor közvetlen hatással vannak a 

polgárokra és a vállalkozásokra, A 

rendszernek ezért a továbbiakban is 

változatlanul kell működnie, kivéve a 

tanácsadó-bizottsági eljárás, valamint a 

vizsgálóbizottsági eljárás és beleértve a 

fellebbviteli bizottsági szintű eljárás 

néhány konkrét szempontját érintő, célzott 
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módosításokat. E módosítások célja 

biztosítani a szélesebb körű politikai 

elszámoltathatóságot és a politikailag 

érzékeny végrehajtási jogi aktusokért 

különösen a tagállamok által vállalt 

felelősséget, anélkül, hogy módosítani 

kellene a végrehajtási jogi aktusokat 

illetően a 182/2011/EU rendeletben előírt 

jogi és intézményi felelősségeket, 

egyszersmind fenntartva a tudományosan 

megalapozott, objektív és 

diszkriminációtól mentes szempontokon 

nyugvó döntéshozatalt, az uniós 

jogszabályok által meghatározott 

eljárásoknak, valamint a legújabb 

tudományos módszereknek és normáknak 

megfelelően. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A 182/2011/EU rendelet néhány 

különleges esetben előírja a fellebbviteli 

bizottság elé terjesztést. A gyakorlatban a 

fellebbviteli bizottságot olyan helyzetekben 

hívták össze, amikor a vizsgálóbizottsági 

eljárás keretében nem értek el a tervezetet 

támogató vagy ellenző minősített 

többséget, és ezért nem nyilvánítottak 

véleményt. Az esetek többségében erre a 

géntechnológiával módosított 

szervezetekkel, a géntechnológiával 

módosított (GM) élelmiszerekkel és 

takarmányokkal, valamint a növényvédő 

szerekkel kapcsolatban került sor. 

(3) A 182/2011/EU rendelet néhány 

különleges esetben előírja a fellebbviteli 

bizottság elé terjesztést. A gyakorlatban a 

fellebbviteli bizottságot olyan helyzetekben 

hívták össze, amikor a vizsgálóbizottsági 

eljárás keretében nem értek el a tervezetet 

támogató vagy ellenző minősített 

többséget, és ezért nem nyilvánítottak 

véleményt. Az esetek többségében erre a 

különösen érzékeny területek kapcsán, 

például az adórendszer, a fogyasztók 

egészsége, az élelmiszer-biztonság vagy a 

környezetvédelem kapcsán került sor, 

konkrétabban a géntechnológiával 

módosított szervezetekkel, a 

géntechnológiával módosított (GM) 

élelmiszerekkel és takarmányokkal, 

valamint a növényvédő szerekkel 

kapcsolatban. 

Indokolás 

Fontos felsorolni az összes érzékeny területet, és nem szabad csupán némelyikre koncentrálni. 
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Nem tudható ugyanis, hogy a jövőben melyik területen alakulhat ki patthelyzet.  

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Fontos kiemelni, hogy csak igen 

kevés ügyet terjesztettek a fellebbviteli 

bizottság elé a 182/2011/EU rendelet 

szerint. 

Indokolás 

Az esetek többségében a jelenlegi rendszer jól működik. A fellebbviteli bizottság elé terjesztett, 

ám véleménynyilvánítás nélkül záródó ügyek a bizottságok elé terjesztett 

végrehajtásijogiaktus-tervezeteknek csupán mintegy 2%-át teszik ki. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A mérlegelési jogkör azonban 

jelentősen szűkül a termékek vagy anyagok 

engedélyezését illetően az olyan 

területeken, mint a géntechnológiával 

módosított (GM) élelmiszerek és 

takarmányok, mivel a Bizottság köteles 

határozatot elfogadni észszerű időn belül és 

nem tartózkodhat a határozathozataltól. 

(6) A mérlegelési jogkör azonban 

jelentősen szűkül a termékek vagy anyagok 

engedélyezését illetően a különösen 

érzékeny területeken, mivel a Bizottság 

köteles határozatot elfogadni észszerű időn 

belül és nem tartózkodhat a 

határozathozataltól. 

Indokolás 

A szöveg koherenciájának fokozása érdekében az érzékeny területek részletezése átkerül a (3) 

preambulumbekezdésbe, hogy ne csupán némelyik területre összpontosítsunk, hiszen nem 

tudható, hogy a jövőben melyik területen alakulhat ki patthelyzet. 
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Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A Bizottságnak ilyen esetekben 

ugyan felhatalmazása van arra, hogy 

határozatot hozzon, azonban a szóban 

forgó kérdések érzékeny jellege miatt a 

tagállamoknak is teljes mértékben kellene 

felelősséget vállalniuk a döntéshozatali 

eljárásban. Azonban nem ez az eset akkor, 

amikor a tagállamok nem tudnak minősített 

többséget elérni, többek között azért, mert 

túl sokan tartózkodnak vagy nem jelennek 

meg a szavazás pillanatában. 

(7) A Bizottságnak ilyen esetekben 

ugyan felhatalmazása van arra, hogy 

határozatot hozzon, azonban a szóban 

forgó kérdések érzékeny jellege miatt a 

tagállamoknak nagyobb felelősséget 

kellene vállalniuk a döntéshozatali 

eljárásban. Amennyiben a jogi aktus az 

emberi, állati vagy növényi egészség 

védelmére vonatkozik, nagyobb súlyt kell 

fektetni a politikai elszámoltathatóságra. 

Azonban nem ez az eset akkor, amikor a 

tagállamok számos különböző okból nem 

tudnak minősített többséget elérni, például 

azért, mert túl sokan tartózkodnak vagy 

nem jelennek meg a szavazás pillanatában. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A fellebbviteli bizottság hozzáadott 

értékének növelése céljából erősíteni kell a 

szerepét annak lehetővé tételével, hogy 

„nincs vélemény” helyzetekben további 

fellebbviteli bizottsági ülést lehessen 

összehívni. A fellebbviteli bizottság 

további ülésén a képviselet megfelelő 

szintje a miniszteri szint a politikai vita 

biztosítása érdekében. Az ilyen további 

ülés megszervezése érdekében meg kell 

hosszabbítani a fellebbviteli bizottság 

véleményének kinyilvánítására 

rendelkezésre álló időkeretet. 

(8) A fellebbviteli bizottság hozzáadott 

értékének növelése céljából erősíteni kell a 

szerepét annak lehetővé tételével, hogy – 

rendkívüli esetben – „nincs vélemény” 

helyzetekben a lehető leghamarabb 

további fellebbviteli bizottsági ülést 

lehessen összehívni. A fellebbviteli 

bizottság további ülésén a képviseletet 

megfelelő politikai szinten, például 

miniszteri szinten kell ellátni a politikai 

vita biztosítása érdekében. Az ilyen 

további ülés megszervezése érdekében meg 

kell hosszabbítani a fellebbviteli bizottság 

véleményének kinyilvánítására 

rendelkezésre álló időkeretet. 
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Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A Bizottságnak bizonyos esetekben 

lehetővé kell tenni, hogy amennyiben a 

bizottság nem nyilvánít véleményt, ennek 

következményeiről, mint például az 

intézményi, a jogi, a politikai és a 

nemzetközi következményeiről, a 

Tanácstól véleményt és iránymutatást 

kérjen. A Bizottság figyelembe veszi a 

Tanács álláspontját, melyet a kérdés 

Tanács elé terjesztésétől számított három 

hónapon belül nyilvánít ki. Kellően 

indokolt esetekben a Bizottság ennél 

rövidebb határidőt határozhat meg a 

Tanács elé terjesztésben. 

(10) Bizonyos esetekben lehetővé kell 

tenni, hogy amennyiben a bizottság nem 

nyilvánít véleményt, a Tanács a Bizottság 

kérésére véleményt nyilváníthasson ennek 

szélesebb körű következményeiről, mint 

például az intézményi, a jogi, a politikai, a 

pénzügyi és a nemzetközi 

következményekről. A Bizottság 

figyelembe veszi a Tanács álláspontját, 

melyet a kérdés Tanács elé terjesztésétől 

számított három hónapon belül nyilvánít 

ki. Kellően indokolt esetekben a Bizottság 

ennél rövidebb határidőt határozhat meg a 

Tanács elé terjesztésben. Az Európai 

Parlamentet a lehető legrövidebb időn 

belül tájékoztatni kell az ügy Tanács elé 

terjesztésének eredményeiről. 

Indokolás 

A demokrácia érdekében fontos, hogy az Európai Parlament tájékoztatást kapjon a Tanács 

elé terjesztés eredményeiről. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Átláthatóbbá kell tenni a 

tagállamok képviselőinek fellebbviteli 

bizottságban történő szavazását és az 

egyes tagállamok képviselőinek szavazatait 

nyilvánossá kell tenni. 

(11) Fokozni kell a tanácsadó-

bizottsági eljárás és a vizsgálóbizottsági 

eljárás teljes folyamatának átláthatóságát, 

a bizottsági szinten és a fellebbviteli 

bizottság szintjén egyaránt, ideértve az 

azzal kapcsolatos tájékoztatást is, hogy a 
tagállamok képviselői hogyan szavaznak. 

Nyilvánossá kell tenni minden tagállam 

szavazatát, és a szavazatokhoz indokolást 



 

AD\1146815HU.docx 9/14 PE615.396v02-00 

 HU 

kell fűzni, függetlenül attól, hogy kedvező 

vagy kedvezőtlen szavazatról, illetve 

tartózkodásról van-e szó. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) Az átláthatóság fokozása, az uniós 

polgárok jobb tájékoztatása, valamint az 

uniós polgárok által az uniós 

döntéshozatali folyamatba vetett bizalom 

erősítése érdekében a Bizottságnak és a 

tagállamoknak közös közleményt kell 

kidolgozniuk a kockázatok értékeléséről, 

különösen az érzékeny kérdéseket illetően, 

továbbá munkálkodniuk kell a vonatkozó 

uniós döntéshozatali folyamatokon, 

továbbá az Unión belüli hivatalos 

tudományos testületek, az uniós 

ügynökségek és intézmények, valamint a 

tagállamok közötti hatáskörmegosztáson. 

Indokolás 

A javaslat célja az átláthatóság fokozása annak érdekében, hogy helyre lehessen állítani az 

európai polgárok uniós döntéshozatali folyamatba vetett bizalmát. Ehhez alapvető fontosságú 

a széles körű tájékoztatási kampányok szervezése. 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

182/2011/EU rendelet 

3 cikk – 7 bekezdés – 6 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ha a fellebbviteli bizottság nem 

nyilvánított véleményt a 6. cikk (3) 

bekezdése második albekezdése szerint, az 

elnök határozhat úgy, hogy a fellebbviteli 

bizottság további ülést tartson miniszteri 

Ha a fellebbviteli bizottság nem 

nyilvánított véleményt a 6. cikk (3) 

bekezdése második albekezdése szerint, az 

elnök határozhat úgy, hogy a fellebbviteli 

bizottság a lehető leghamarabb további 
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szinten. Ilyen esetekben a fellebbviteli 

bizottság attól a dátumtól számított három 

hónapon belül nyilvánít véleményt, amikor 

a kérdést eredetileg elé terjesztették. 

ülést tartson a megfelelő politikai szinten, 

például miniszteri szinten. Ilyen esetekben 

a fellebbviteli bizottság attól a dátumtól 

számított három hónapon belül nyilvánít 

véleményt, amikor a kérdést eredetileg elé 

terjesztették. 

 A Bizottság kivételes és kellően indokolt 

esetekben határozhat az ebben a 

bekezdésben előírt határidők 

lerövidítéséről. 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont 

182/2011/EU rendelet 

6 cikk – 3 a bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3a) Amennyiben a fellebbviteli 

bizottság nem nyilvánít véleményt, a 

Bizottság ennek következményeiről, mint 

például az intézményi, a jogi, a politikai és 

a nemzetközi következményeiről, a 

Tanácstól véleményt és iránymutatást 

kérhet a kérdés Tanács elé terjesztésével. 

A Bizottság figyelembe veszi a Tanács 

álláspontját, melyet a kérdés Tanács elé 

terjesztésétől számított három hónapon 

belül nyilvánít. Kellően indokolt esetekben 

a Bizottság ennél rövidebb határidőt 

határozhat meg a Tanács elé terjesztésben. 

(3a) Amennyiben a fellebbviteli 

bizottság nem nyilvánít véleményt, a 

Tanács a Bizottság kérésére véleményt 

nyilváníthat ennek következményeiről, 

mint például az intézményi, a jogi, a 

politikai és a nemzetközi 

következményeiről. A Bizottság 

figyelembe veszi a Tanács álláspontját, 

melyet a kérdés Tanács elé terjesztésétől 

számított három hónapon belül nyilvánít. 

Kellően indokolt esetekben a Bizottság 

ennél rövidebb határidőt határozhat meg a 

Tanács elé terjesztésben. Az Európai 

Parlamentet a lehető legrövidebb időn 

belül tájékoztatják az ügy Tanács elé 

terjesztésének eredményeiről. 

Indokolás 

A demokrácia érdekében fontos, hogy az Európai Parlament mihamarabb tájékoztatást 

kapjon a Tanács elé terjesztés eredményeiről. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont 
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182/2011/EU rendelet 

10 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a szavazási eredmények, ideértve a 

fellebbviteli bizottság esetében az egyes 

tagállamok képviselőinek szavazatait;  

e) az egyes tagállamok képviselői 

által a bizottságokban és a fellebbviteli 

bizottságban kifejtett álláspontot tükröző 
szavazási eredmények, valamint a 

szavazatok indokolása, függetlenül attól, 

hogy kedvező vagy kedvezőtlen 

szavazatról, illetve tartózkodásról van-e 

szó; 

 (E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 

Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 

el kell végezni a szükséges technikai 

módosításokat.) 

Indokolás 

Fokozni kell az átláthatóságot annak érdekében, hogy helyre lehessen állítani az európai 

polgárok uniós döntéshozatali folyamatba vetett bizalmát. Ehhez nem csupán a bizottsági és 

fellebbviteli bizottsági szavazatok nyilvánosságra hozatalára van szükség, hanem a 

tagállamok szavazatának indokolására is. A tagállamoknak vállalniuk kell a rájuk háruló 

felelősséget. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új) 

182/2011/EU rendelet 

11 cikk – 1 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 3a. A 11. cikk első bekezdése helyébe a 

következő szöveg lép: 

Amennyiben az alap jogi aktust rendes 

jogalkotási eljárás keretében fogadták el, 

az Európai Parlament vagy a Tanács 

bármikor jelezheti a Bizottságnak, ha úgy 

ítéli meg, hogy a végrehajtási jogi aktus 

tervezete túllépi az alap jogi aktusban 

megállapított végrehajtási hatásköröket. 

Ebben az esetben a Bizottság a kifejtett 

álláspontok figyelembevételével 

Amennyiben az alap-jogiaktust rendes 

jogalkotási eljárás keretében fogadták el, 

az Európai Parlament vagy a Tanács, 

amelyek egyidejűleg és a lehető 

legkorábbi időpontban tájékoztatást 

kaptak a végrehajtási jogi aktusról, 
bármikor jelezhetik a Bizottságnak, ha úgy 

ítélik meg, hogy a végrehajtási jogi aktus 

vagy intézkedés tervezete túllépi az alap-
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felülvizsgálja a végrehajtási jogi aktus 

tervezetét, és tájékoztatja az Európai 

Parlamentet és a Tanácsot arról, hogy a 

végrehajtási jogi aktus tervezetét 

fenntartani, módosítani vagy visszavonni 

kívánja-e. 

jogiaktusban megállapított végrehajtási 

hatásköröket vagy egyéb szempontból nem 

áll összhangban az uniós joggal. Ebben az 

esetben a Bizottság a kifejtett álláspontok 

figyelembevételével felülvizsgálja a 

végrehajtási jogi aktus tervezetét, és 

tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot arról, hogy a végrehajtási jogi 

aktus tervezetét fenntartani, módosítani 

vagy visszavonni kívánja-e. 
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