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MÓDOSÍTÁSOK 

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

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

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

86/278/EGK irányelv 

17 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Bizottság legkésőbb 2021. január 1-jéig, 

majd azt követően legalább háromévente 

értékeli ezen irányelvet és annak 

végrehajtását. A Bizottság az értékelés 

eredményeiről jelentést tesz az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak, és szükség 

esetén megfelelő jogalkotási javaslatokat 

csatol a jelentéshez. 

Or. en 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

2002/49/EK irányelv 

10 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

VI. mellékletben említett stratégiai 

zajtérképekből és cselekvésiterv-

összefoglalókból származó információkat a 

7., illetve a 8. cikkben meghatározott 

dátumoktól számított hat hónapon belül 

megküldjék a Bizottság részére. E célból a 

tagállamoknak csak elektronikus úton kell 

jelenteniük az információkat a 13. cikk (3) 

bekezdésében említett ellenőrzéssel 

történő szabályozási bizottsági eljárással 

létrehozandó adattár felé. Amennyiben egy 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

VI. mellékletben említett stratégiai 

zajtérképekből és cselekvésiterv-

összefoglalókból származó információkat a 

7., illetve a 8. cikkben meghatározott 

dátumoktól számított hat hónapon belül 

megküldjék a Bizottság részére. E célból a 

tagállamoknak csak elektronikus úton kell 

jelenteniük az információkat az adattár 

felé. Amennyiben egy tagállam frissíteni 

kívánja a megadott információkat, 

részleteznie kell a frissített és az eredeti 
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tagállam frissíteni kívánja a megadott 

információkat, részleteznie kell a frissített 

és az eredeti információ közötti 

különbségeket, illetve a frissítés indokait, 

amikor a frissített információkat megadja 

az adattárban. 

információ közötti különbségeket, illetve a 

frissítés indokait, amikor a frissített 

információkat megadja az adattárban. A 

Bizottság a 10a. cikknek megfelelően ezen 

irányelv kiegészítése céljából 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogad el az adattár létrehozására 

vonatkozóan. 

Or. en 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új) 

2002/49/EK irányelv 

10 a cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4a. 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. 

 (2) A Bizottságnak a 10. cikk (2) 

bekezdésében említett, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 

felhatalmazása ötéves időtartamra szól 

[HL: az (EU) 2018/... európai parlamenti 

és tanácsi 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 10. 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. 

 (6) A 10. 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. 

 ______________ 

 * Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2018/... rendelete (...) [a környezetvédelmi 

politika területén a jelentéstételi 

kötelezettségek összehangolásáról ...]-ról/-

ről, (HL L ..., ... o.). 

 + HL: Kérjük, illessze be a 

2018/0205(COD) dokumentumban 
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található rendelet számát, és illessze be az 

említett rendelet számát, címét, dátumát és 

HL hivatkozását a lábjegyzetbe. 

Or. en 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont 

2002/49/EK irányelv 

VI melléklet – 3 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság – az Európai 

Környezetvédelmi Ügynökség segítségével 

– a 13. cikk (3) bekezdésében említett 

ellenőrzéssel történő szabályozási 

bizottsági eljárással kötelező digitális 

információcsere-mechanizmust alakít ki a 

stratégiai zajtérképekből és cselekvésiterv-

összefoglalókból származó, a 10. cikk (2) 

bekezdésében említett információk 

megosztása céljából. 

A Bizottság – az Európai 

Környezetvédelmi Ügynökség segítségével 

– a 10a. cikknek megfelelően ezen 

irányelv kiegészítése céljából 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogad el a stratégiai zajtérképekből és 

cselekvésiterv-összefoglalókból származó, 

a 10. cikk (2) bekezdésében említett 

információk megosztására szolgáló 

kötelező digitális információcsere-

mechanizmus kialakítására vonatkozóan.  

Or. en 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2004/35/EK irányelv 

18 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A Bizottság rendszeres 

időközönként értékeli ezen irányelvet. Az 

említett értékelés többek között a 

következő elemeken alapul: 

(4) A Bizottság legkésőbb 2021. 

január 1-jéig, majd azt követően legalább 

háromévente értékeli ezen irányelvet. Az 

említett értékelés többek között a 

következő elemeken alapul: 

Or. en 
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Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2004/35/EK irányelv 

18 cikk – 4 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az ezen irányelv végrehajtása során 

szerzett tapasztalatok; 

a) az ezen irányelv végrehajtása során 

szerzett tapasztalatok a környezeti károk 

tényleges felszámolása szempontjából, 

különös tekintettel a géntechnológiával 

módosított szervezetek (GMO-k) által 

okozott környezeti káreseményekre, ezen 

irányelvnek a védett fajokra és a 

természetes élőhelyekre történő 

alkalmazására, a gazdasági szereplőnek a 

4. cikk (3) bekezdésében említett 

nemzetközi egyezményekkel összhangban 

fennálló felelősségkorlátozási jogára, 

valamint a IV. és az V. mellékletben 

felsorolt nemzetközi jogi eszközök hatálya 

alá tartozó szennyezések ezen irányelv 

alkalmazási köréből való kizárására; 

Or. en 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2004/35/EK irányelv 

18 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) a megfelelő nemzetközi fórumokon 

zajló fejlesztések és változások, valamint 

azok tagállami bevezetésének elemzése. 

Or. en 
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Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2004/35/EK irányelv 

18 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A Bizottság a (4) bekezdésben 

említett értékelés eredményeiről jelentést 

tesz az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak, és szükség esetén megfelelő 

jogalkotási javaslatokat csatol a 

jelentéshez. 

Or. en 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2007/2/EK irányelv 

23 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság rendszeres időközönként 

értékeli ezen irányelvet. Az említett 

értékelés többek között a következő 

elemeken alapul: 

A Bizottság legkésőbb 2021. január 1-jéig, 

majd azt követően legalább háromévente 
értékeli ezen irányelvet. Az említett 

értékelés többek között a következő 

elemeken alapul: 

Or. en 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2007/2/EK irányelv 

23 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Bizottság a (2) bekezdésben említett 

értékelés eredményeiről jelentést tesz az 
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Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és 

szükség esetén megfelelő jogalkotási 

javaslatokat csatol a jelentéshez. 

Or. en 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

2009/147/EK irányelv 

12 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok hatévente, a 

92/43/EGK tanácsi irányelv* 17. cikke 

alapján készített jelentéssel egyidejűleg 

jelentést tesznek a Bizottságnak az ezen 

irányelv alapján hozott intézkedések 

végrehajtásáról és ezen intézkedések főbb 

hatásairól. A jelentés különösen a 

következőkkel kapcsolatban tartalmaz 

információkat: az ezen irányelv által védett 

vadon élő madárfajok állapota és 

állományváltozásuk iránya, valamint az 

őket érintő fenyegetések és nyomás, a 

vonatkozásukban meghozott 

állományvédelmi intézkedések és a 

különleges védelmi területek hálózatának 

az ezen irányelv 2. cikkében meghatározott 

célokhoz való hozzájárulása. 

(1) A tagállamok hatévente, a 

92/43/EGK tanácsi irányelv* 17. cikke 

alapján készített jelentéssel egyidejűleg 

jelentést tesznek a Bizottságnak az ezen 

irányelv alapján hozott intézkedések 

végrehajtásáról és ezen intézkedések főbb 

hatásairól. Ezt a jelentést nyilvánosan 

hozzáférhetővé teszik, és az különösen a 

következőkkel kapcsolatban tartalmaz 

információkat: az ezen irányelv által védett 

vadon élő madárfajok állapota és 

állományváltozásuk iránya, valamint az 

őket érintő fenyegetések és nyomás, a 

vonatkozásukban meghozott 

állományvédelmi intézkedések és a 

különleges védelmi területek hálózatának 

az ezen irányelv 2. cikkében meghatározott 

célokhoz való hozzájárulása. 

Or. en 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2009/147/EK irányelv 

12 cikk – 2 bekezdés – első mondat 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság az Európai Környezetvédelmi 

Ügynökség segítségével az (1) 

bekezdésben meghatározott információk 

alapján hatévente átfogó jelentést készít. 

A Bizottság az Európai Környezetvédelmi 

Ügynökség segítségével az (1) 

bekezdésben meghatározott információk 

alapján hatévente átfogó jelentést tesz 

közzé.  

Or. en 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont 

2010/63/EU irányelv 

54 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság szolgálatai az egész Unióra 

kiterjedő áttekintést tesznek közzé a 

tagállamok által rendelkezésre bocsátott 
adatok alapján. 

A második albekezdésben említett adatok 

tagállamok általi benyújtásától számított 

legfeljebb hat hónapon belül a Bizottság 

szolgálatai az egész Unióra kiterjedő 

áttekintést tesznek közzé ezen adatok 

alapján. 

Or. en 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont 

2010/63/EU irányelv 

54 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A Bizottság legkésőbb 2021. 

január 1-jéig, majd azt követően legalább 

háromévente értékeli ezen irányelvet és 

annak végrehajtását, különösen a 

tagállamoktól az 54. cikk (1) bekezdése 

értelmében kapott információk alapján és 

figyelembe véve az állatok 
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felhasználásával nem járó alternatív 

módszerek kifejlesztésében elért 

eredményeket. A Bizottság az értékelés 

eredményeiről jelentést tesz az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak, és szükség 

esetén megfelelő jogalkotási javaslatokat 

csatol a jelentéshez. 

Or. en 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont 

2010/63/EU irányelv 

54 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A Bizottság az 56. cikk (3) 

bekezdésében említett szabályozási 

bizottsági eljárással meghatározza az (1), 

(2) és (3) bekezdésben említett adatok 

benyújtásának egységes formátumát és 

információtartalmát. 

(4) A Bizottság az 56. cikk (3) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 

eljárással meghatározza az (1), (2) és (3) 

bekezdésben említett adatok benyújtásának 

egységes formátumát és 

információtartalmát. 

Or. en 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új) 

2010/63/EU irányelv 

56 cikk – 3 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 2a. Az 56. cikk (3) bekezdése helyébe a 

következő szöveg lép: 

(3) Az e bekezdésre történő 

hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 

5. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel 

8. cikkének rendelkezéseire. 

(3) Az e bekezdésre történő 

hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. 

cikkét kell alkalmazni.  

Or. en 
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Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

995/2010/EU rendelet 

20 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság 2015. december 3-ig, 

és azt követően hatévente – az e rendelet 

alkalmazásáról szóló információk és az 

azzal kapcsolatos tapasztalatok alapján – 

felülvizsgálja a rendelet működését és 

hatékonyságát, többek között az illegálisan 

kitermelt fa és az ilyen fából készült 

fatermékek piaci forgalomba hozatalának 

megelőzése terén. Különösen a kis- és 

középvállalkozásokra és a termékkörre 

gyakorolt közigazgatási következményeket 

kell megvizsgálnia. A Bizottság a 

felülvizsgálat eredményeiről jelentést tesz 

az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 

és szükség esetén megfelelő jogalkotási 

javaslatokat csatol a jelentéshez. 

(3) A Bizottság 2015. december 3-ig és 

azt követően háromévente – az e rendelet 

alkalmazásáról szóló információk és az 

azzal kapcsolatos tapasztalatok alapján – 

felülvizsgálja a rendelet működését és 

hatékonyságát, többek között az illegálisan 

kitermelt fa és az ilyen fából készült 

fatermékek piaci forgalomba hozatalának 

megelőzése terén. Különösen a kis- és 

középvállalkozásokra és a termékkörre 

gyakorolt közigazgatási következményeket 

kell megvizsgálnia. A Bizottság a 

felülvizsgálat eredményeiről jelentést tesz 

az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 

és szükség esetén megfelelő jogalkotási 

javaslatokat csatol a jelentéshez. 

Or. en 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2173/2005/EK rendelet 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság 2021 decemberéig és azt 

követően hatévente – a rendelet 

alkalmazásáról szóló információk és 

szerzett tapasztalatok alapján – 

felülvizsgálja e rendelet működését és 

hatékonyságát. Ennek során figyelembe 

kell vennie az önkéntes partnerségi 

megállapodások végrehajtásában elért 

A Bizottság 2021 decemberéig és azt 

követően háromévente – a rendelet 

alkalmazásáról szóló információk és 

szerzett tapasztalatok alapján – 

felülvizsgálja e rendelet működését és 

hatékonyságát. Ennek során figyelembe 

kell vennie az önkéntes partnerségi 

megállapodások végrehajtásában elért 
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előrehaladást. A Bizottság a felülvizsgálat 

eredményéről jelentést tesz az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak, és – adott 

esetben – a FLEGT engedélyezési rendszer 

továbbfejlesztésére vonatkozó 

javaslatokkal egészíti ki azt. 

előrehaladást. A Bizottság a felülvizsgálat 

eredményéről jelentést tesz az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak, és – adott 

esetben – a FLEGT engedélyezési rendszer 

továbbfejlesztésére vonatkozó 

javaslatokkal egészíti ki azt. 

Or. en 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

338/97/EK rendelet 

15 cikk – 4 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) A 20. cikk sérelme nélkül, a 

tagállamok igazgatási hatóságai az 

egyezmény részes feleinek minden 

konferenciája előtt egy évvel közölnek a 

Bizottsággal minden olyan információt a 

releváns előző időszakra vonatkozóan, 

amely az egyezmény VIII. cikke (7) 

bekezdésének b) pontjában említett 

jelentések elkészítéséhez szükséges, 

valamint az e rendelet előírásainak 

megfelelő, az egyezmény hatálya alá nem 

tartozó információkat. A megadandó 

információkat és azok benyújtásának 

formáját a Bizottság határozza meg a 

18. cikk (2) bekezdésében említett 

szabályozási bizottsági eljárással. 

c) A 20. cikk sérelme nélkül, a 

tagállamok igazgatási hatóságai az 

egyezmény részes feleinek minden 

konferenciája előtt egy évvel közölnek a 

Bizottsággal minden olyan információt a 

releváns előző időszakra vonatkozóan, 

amely az egyezmény VIII. cikke (7) 

bekezdésének b) pontjában említett 

jelentések elkészítéséhez szükséges, 

valamint az e rendelet előírásainak 

megfelelő, az egyezmény hatálya alá nem 

tartozó információkat. A megadandó 

információkat és azok benyújtásának 

formáját a Bizottság határozza meg a 

18. cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárással. 

Or. en 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új) 

338/97/EK rendelet 

18 cikk – 2 bekezdés 
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Hatályos szöveg Módosítás 

 1a. A 18. cikk (2) bekezdésének 

helyébe a következő szöveg lép: 

(2) Az e bekezdésre történő 

hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 

5. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel 

8. cikkének rendelkezéseire. 

(2) Az e bekezdésre történő 

hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. 

cikkét kell alkalmazni. 

Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) 

bekezdésében megállapított időtartam 

három hónap. A 19. cikk 1. és 2. 

pontjában említett bizottsági feladatok 

esetében - amennyiben a javaslatnak a 

Tanácshoz történő benyújtását követő 

három hónap elteltével sem történik 

intézkedés a Tanács részéről - a javasolt 

intézkedéseket a Bizottság elfogadja. 

 

Or. en 

 


