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RÖVID INDOKOLÁS 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság üdvözli a Bizottság javaslatát, mivel az fontos 

lépést jelent az uniós jogalkotás felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási aktusok 

rendszeréhez való átfogó hozzáigazítása felé, amelyet a Lisszaboni Szerződés immár nyolc 

éve előír.  

Ez a javaslat az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásról (RPS) szóló 

rendelkezések összehangolását célozza 168 jogi aktusban, ezek közül 34 a mobilitással és a 

közlekedési politikával kapcsolatos alap-jogiaktus.  

Sok jogi területen, például a közlekedés terén, az első látásra inkább szakmainak tűnő 

kérdések fontos következményekkel járó politikai döntéseket vonhatnak maguk után; a 

Parlamentnek ezért élnie kell a Bizottság számára való hatáskör-átruházással a demokratikus 

legitimitás egész uniós jogalkotási folyamatban való biztosítása érdekében. 

A módosítások az alábbi kérdésekkel foglalkoznak: 

• az 5 évre adott, az 5 év letelte előtt 9 hónappal a Bizottság által benyújtandó jelentést 

követően automatikusan megújuló felhatalmazás időtartama; 

• felhatalmazás a 97/70/EK tanácsi irányelvet és a 725/2004/EK rendeletet kiegészítő 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására; 

• felhatalmazás a 2009/18/EK irányelvet, a 2009/59/EK irányelvet, a 2001/96/EK 

irányelvet és a 2009/18/EK irányelvet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

elfogadására, hogy kivonják hatályuk alól a nemzetközi okmányok módosítását, 

amennyiben nyilvánvalóan fennáll a tengeri közlekedés biztonsága csökkenésének 

kockázata. 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 7 rész – 60 pont – 3 bekezdés – 2 pont 

437/2003/EK rendelet 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 

10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el az egyéb 

pontossági követelmények 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 

10a. cikknek megfelelően e rendeletet 

kiegészítve felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadjon az egyéb pontossági 

követelmények megállapítása 
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megállapítására vonatkozóan.” tekintetében.; 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 102 pont – 2 bekezdés – 2 pont 

3922/91/EGK rendelet 

11a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 11. cikk (1) 

bekezdése szerinti, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása határozatlan 

időre szól [e módosító rendelet 

hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő 

hatállyal. 

(2) A Bizottságra ruházott, a 11. cikk 

(1) szerinti hatáskör ötéves időtartamra 

szól [e módosító rendelet 

hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő 

hatállyal A Bizottság legkésőbb kilenc 

hónappal az ötéves időtartam letelte előtt 

jelentést készít a hatáskör-átruházásról. A 

hatáskör-átruházás 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. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 103 pont – 2 bekezdés – 2 pont 

95/50/EK irányelv 

9aa cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 9a. cikk szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

határozatlan időre szól [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től 

kezdődő hatállyal. 

(2) A Bizottságra ruházott, a 9a. cikk 

szerinti hatáskör ötéves időtartamra szól 

[e módosító rendelet hatálybalépésének 

napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A 

Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 

ötéves időtartam letelte előtt jelentést 

készít a hatáskör-átruházásról. A 

hatáskör-átruházás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra, amennyiben az Európai 

Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a 

meghosszabbítást legkésőbb három 
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hónappal minden egyes időtartam letelte 

előtt. 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 104 pont – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 97/70/EK irányelvnek a nemzetközi jog 

fejlődéséhez való hozzáigazítása érdekében 

a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 

a Szerződés 290. cikkének megfelelően 

jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, 

hogy a Torremolinosi Jegyzőkönyv további 

módosításainak beépítése érdekében 

módosítsa az irányelvet. Különösen fontos, 

hogy a Bizottság az előkészítő munkája 

során megfelelő konzultációkat folytasson, 

többek között szakértői szinten, 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 97/70/EK irányelvnek a nemzetközi jog 

fejlődéséhez való hozzáigazítása érdekében 

a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 

a Szerződés 290. cikkének megfelelően 

jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, 

hogy a Torremolinosi Jegyzőkönyv további 

módosításainak beépítése érdekében 

módosítsa az irányelvet, valamint hogy 

rendelkezéseket fogadjon el a 

Torremolinosi Jegyzőkönyv mellékletének 
az egyes szerződő felek igazgatásai 

hatáskörében maradt rendelkezései 

összehangolt értelmezésére vonatkozóan. 

 Az uniós normák védelmének biztosítása 

érdekében a Bizottságot fel kell 

hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 

cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el abból a célból, hogy a 

Torremolinosi Jegyzőkönyv bármely 

módosítását kizárja az irányelv hatálya 

alól, amennyiben a Bizottság megítélése 

szerint egyértelműen fennáll a veszélye 

annak, hogy a nemzetközi okmány adott 

módosítása nyomán csökkenne a tengeri 

közlekedés biztonságára, a hajókról 

történő szennyezés megelőzésére vagy a 

fedélzeti élet- és munkakörülményekre 
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vonatkozóan az uniós jogszabályok által 

létrehozott követelményszint, illetve hogy 

a módosítás ez utóbbival 

összeegyeztethetetlen. 

 Különösen fontos, hogy a Bizottság az 

előkészítő munkája során megfelelő 

konzultációkat folytasson, többek között 

szakértői szinten, 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. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 104 pont – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 97/70/EK irányelv végrehajtása 

egységes feltételeinek biztosítása 

érdekében a Bizottságra végrehajtási 

hatásköröket kell ruházni abból a célból, 

hogy rendelkezéseket fogadjon el a 

Torremolinosi Jegyzőkönyv mellékletének 

az egyes szerződő felek igazgatásai 

hatáskörében maradt rendelkezései 

összehangolt értelmezésére vonatkozóan, 

amennyiben az szükséges a rendelkezések 

egységes végrehajtásához az Unióban. 

Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU 

rendeletnek megfelelően kell gyakorolni. 

törölve 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 104 pont – 3 bekezdés – 1 pont 
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97/70/EK irányelv 

8 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság végrehajtási jogi 

aktusok révén megállapíthatja a 

Torremolinosi Jegyzőkönyv mellékletének 

az egyes szerződő felek igazgatásainak 

hatáskörében maradt rendelkezéseinek 

összehangolt értelmezését, amennyiben az 

szükséges a rendelkezések egységes 

végrehajtásához az Unióban. Ezeket a 

végrehajtási jogi aktusokat a 9. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eljárással 

kell elfogadni. 

(2) A Bizottság jogosult a 8a. cikkben 

foglaltaknak megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

elfogadni a 97/70/EK irányelv 

kiegészítésére, a Torremolinosi 

Jegyzőkönyv melléklete egyes szerződő 

felek igazgatásainak hatáskörében maradt 

rendelkezéseinek összehangolt értelmezése 

érdekében. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 104 pont – 3 bekezdés – 1 pont 

97/70/EK irányelv 

8 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A 2. cikk 4. pontjában 

meghatározott nemzetközi egyezmény 

módosításai a 2099/2002/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet* 5. cikke 

szerint kizárhatók ezen irányelv hatálya 

alól. 

(3) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 18a. cikkel összhangban jogi 

aktusokat fogadjon el ezen irányelv 

módosítása tekintetében abból a célból, 

hogy a 2. cikk (4) bekezdésében említett 

nemzetközi jogi eszköz bármely 

módosítását kizárja az irányelv hatálya 

alól, amennyiben a Bizottság megítélése 

szerint egyértelműen fennáll a veszélye 

annak, hogy a nemzetközi okmány adott 

módosítása nyomán csökkenne a tengeri 

közlekedés biztonságára, a hajókról 

történő szennyezés megelőzésére vagy a 

fedélzeti élet- és munkakörülményekre 

vonatkozóan az uniós jogszabályok által 

létrehozott követelményszint, illetve hogy 

a módosítás ez utóbbival 

összeegyeztethetetlen. 
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Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 104 pont – 3 bekezdés – 2 pont 

97/70/EK irányelv 

8a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 8. cikk (1) 

bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok elfogadására vonatkozó 

felhatalmazása határozatlan időre szól [e 

módosító rendelet hatálybalépésének 

napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. 

(2) A Bizottságnak a 8. cikk szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

ötéves időtartamra szól [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től 

kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 

kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte 

előtt jelentést készít a hatáskör-

átruházásról. A hatáskör-átruházás 

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. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 104 pont – 3 bekezdés – 2 pont 

97/70/EK irányelv 

8a cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az Európai Parlament vagy a 

Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk 

(1) bekezdése szerinti 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. 

(3) Az Európai Parlament vagy a 

Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk 

szerinti 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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Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 104 pont – 3 bekezdés – 2 pont 

97/70/EK irányelv 

8a cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(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. 

(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. 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 105 pont – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az uniós normák védelmének biztosítása 

érdekében a Bizottságot fel kell 

hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 

cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el abból a célból, hogy a 

MARPOL-egyezmény bármely 

módosítását kizárja az irányelv hatálya 

alól, amennyiben a Bizottság megítélése 

szerint egyértelműen fennáll a veszélye 

annak, hogy a nemzetközi okmány adott 

módosítása nyomán csökkenne a tengeri 

közlekedés biztonságára, a hajókról 

történő szennyezés megelőzésére vagy a 

fedélzeti élet- és munkakörülményekre 

vonatkozóan az uniós jogszabályok által 

létrehozott követelményszint, illetve hogy 

a módosítás ez utóbbival 

összeegyeztethetetlen. 
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Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 105 pont – 3 bekezdés – 1 pont 

2000/59/EK irányelv 

13a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 15. cikk szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

határozatlan időre szól [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től 

kezdődő hatállyal. 

(2) A Bizottságnak a 15. cikk szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

ötéves időtartamra szól [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től 

kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 

kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte 

előtt jelentést készít a hatáskör-

átruházásról. A hatáskör-átruházás 

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. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 105 pont – 3 bekezdés – 3 pont 

2009/59/EK irányelv 

15 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 2. cikkben említett nemzetközi aktusok 

módosításai a 2099/2002/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet* 5. cikke 

szerint kizárhatók ezen irányelv hatálya 

alól. 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 

a 13a. cikkel összhangban jogi aktusokat 

fogadjon el ezen irányelv módosítása 

tekintetében abból a célból, hogy a 2. 

cikkben említett nemzetközi jogi eszköz 

bármely módosítását kizárja az irányelv 

hatálya alól, amennyiben a Bizottság 

megítélése szerint egyértelműen fennáll a 

veszélye annak, hogy a nemzetközi 

okmány adott módosítása nyomán 

csökkenne a tengeri közlekedés 

biztonságára, a hajókról történő 

szennyezés megelőzésére vagy a fedélzeti 

élet- és munkakörülményekre 
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vonatkozóan az uniós jogszabályok által 

létrehozott követelményszint, illetve hogy 

a módosítás ez utóbbival 

összeegyeztethetetlen. 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 106 pont – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az uniós normák védelmének biztosítása 

érdekében a Bizottságot fel kell 

hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 

cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el ezen irányelv módosítása 

tekintetében abból a célból, hogy az ezen 

irányelv 3. cikkében említett nemzetközi 

jogi eszközök bármely módosítását kizárja 

az irányelv hatálya alól, amennyiben a 

Bizottság megítélése szerint egyértelműen 

fennáll a veszélye annak, hogy a 

nemzetközi okmány adott módosítása 

nyomán csökkenne a tengeri közlekedés 

biztonságára, a hajókról történő 

szennyezés megelőzésére vagy a fedélzeti 

élet- és munkakörülményekre 

vonatkozóan az uniós jogszabályok által 

létrehozott követelményszint, illetve hogy 

a módosítás ez utóbbival 

összeegyeztethetetlen. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 106 pont – 3 bekezdés – 2 pont 

2001/96/EK irányelv 

15 cikk – lábjegyzet 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o. törölve 

Indokolás 

Rossz hivatkozás. 
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Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 106 pont – 3 bekezdés – 2 pont 

2001/96/EK irányelv 

15 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 3. cikkben említett nemzetközi 

okmányok módosításai a 2099/2002/EK 

rendelet 5. cikke szerint kizárhatók ennek 
az irányelvnek a hatálya alól. 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 

a 15a. cikkel összhangban jogi aktusokat 

fogadjon el ezen irányelv módosítása 

tekintetében abból a célból, hogy a 3. 

cikkben említett nemzetközi jogi eszköz 

bármely módosítását bármely módosítását 

kizárja az irányelv hatálya alól, 

amennyiben a Bizottság megítélése szerint 

egyértelműen fennáll a veszélye annak, 

hogy a nemzetközi okmány adott 

módosítása nyomán csökkenne a tengeri 

közlekedés biztonságára, a hajókról 

történő szennyezés megelőzésére vagy a 

fedélzeti élet- és munkakörülményekre 

vonatkozóan az uniós jogszabályok által 

létrehozott követelményszint, illetve hogy  
a módosítás ez utóbbival 

összeegyeztethetetlen. 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 106 pont – 3 bekezdés – 3 pont 

2001/96/EK irányelv 

15a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 15. cikk szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

határozatlan időre szól [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től 

kezdődő hatállyal. 

(2) A Bizottságnak a 15. cikk szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

ötéves időtartamra szól [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től 

kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 

kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte 

előtt jelentést készít a hatáskör-

átruházásról. A hatáskör-átruházás 

hallgatólagosan meghosszabbodik a 

korábbival megegyező időtartamra, 

amennyiben az Európai Parlament vagy a 
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Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 

legkésőbb három hónappal minden egyes 

időtartam letelte előtt. 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 107 pont – 3 bekezdés – 2 pont 

2002/59/EK irányelv 

27a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 27. cikk szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

határozatlan időre szól [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től 

kezdődő hatállyal. 

(2) A Bizottságnak a 27. cikk szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

ötéves időtartamra szól [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től 

kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 

kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte 

előtt jelentést készít a hatáskör-

átruházásról. A hatáskör-átruházás 

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. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 108 pont – 2 bekezdés – 3 pont 

2099/2002/EK rendelet 

7a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 7. cikk szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

határozatlan időre szól [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től 

kezdődő hatállyal. 

(2) A Bizottságnak a 7. cikk szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

ötéves időtartamra szól [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től 

kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 

kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte 

előtt jelentést készít a hatáskör-

átruházásról. A hatáskör-átruházás 



 

PE604.743v02-00 14/33 AD\1132631HU.docx 

HU 

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. 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 109 pont – 2 bekezdés – 2 pont 

2003/25/EK irányelv 

10a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 10. cikk szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

határozatlan időre szól [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től 

kezdődő hatállyal. 

(2) A Bizottságnak a 10. cikk szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

ötéves időtartamra szól [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től 

kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 

kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte 

előtt jelentést készít a hatáskör-

átruházásról. A hatáskör-átruházás 

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. 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 110 pont – 2 bekezdés – 2 pont 

2003/59/EK irányelv 

11a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 11. cikk szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

határozatlan időre szól [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től 

(2) A Bizottságnak a 11. cikk szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

ötéves időtartamra szól [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től 

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

előtt jelentést készít a hatáskör-

átruházásról. A hatáskör-átruházás 

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. 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 111 pont – 3 bekezdés – 4 pont 

782/2003/EK rendelet 

8a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 6. cikk (1) 

bekezdése és 8. cikk szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

határozatlan időre szól [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től 

kezdődő hatállyal. 

(2) A Bizottságnak a 6. cikk (1) 

bekezdése és 8. cikk szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

ötéves időtartamra szól [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től 

kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 

kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte 

előtt jelentést készít a hatáskör-

átruházásról. A hatáskör-átruházás 

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. 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 112 pont – 3 bekezdés – 2 pont 

2004/52/EK irányelv 

4a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 4. cikk (2), (4) és 

(5) bekezdése szerinti, felhatalmazáson 

(2) A Bizottságnak a 4. cikk (2), (4) és 

(5) bekezdése szerinti, felhatalmazáson 
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alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása határozatlan 

időre szól [e módosító rendelet 

hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő 

hatállyal. 

alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása ötéves 

időtartamra szól [e módosító rendelet 

hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő 

hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc 

hónappal az ötéves időtartam letelte előtt 

jelentést készít a hatáskör-átruházásról. A 

hatáskör-átruházás 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. 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 113 pont – 2 bekezdés – 2 pont 

2004/54/EK irányelv 

16a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 16. cikk szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

határozatlan időre szól [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től 

kezdődő hatállyal. 

(2) A Bizottságnak a 16. cikk szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

ötéves időtartamra szól [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től 

kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 

kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte 

előtt jelentést készít a hatáskör-

átruházásról. A hatáskör-átruházás 

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. 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 114 pont – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 725/2004/EK rendeletnek a nemzetközi A 725/2004/EK rendeletnek a nemzetközi 
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jog fejlődéséhez való hozzáigazítása 

érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 

arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 

megfelelően jogi aktusokat fogadjon el 

abból a célból, hogy egyes nemzetközi 

okmányok módosításainak beépítése 

érdekében módosítsa a rendeletet. 

Különösen fontos, hogy a Bizottság az 

előkészítő munkája során megfelelő 

konzultációkat folytasson, többek között 

szakértői szinten, 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. 

jog fejlődéséhez való hozzáigazítása 

érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 

arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 

megfelelően jogi aktusokat fogadjon el 

abból a célból, hogy egyes nemzetközi 

okmányok módosításainak beépítése 

érdekében módosítsa a rendeletet, valamint 

hogy a nevezett rendelet hatályának 

kiterjesztése nélkül összehangolt 

eljárásokat határozzon meg az ISPS-

szabályzat kötelező rendelkezéseinek 

alkalmazására vonatkozóan. Különösen 

fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 

munkája során megfelelő konzultációkat 

folytasson, többek között szakértői szinten, 

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. 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 114 pont – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 725/2004/EK rendelet végrehajtása 

egységes feltételeinek biztosítása 

érdekében a Bizottságra végrehajtási 

hatásköröket kell ruházni abból a célból, 

hogy – a rendelet alkalmazási körének 

kiterjesztése nélkül – meghatározza az 

ISPS-szabályzat kötelező rendelkezései 

alkalmazásának összehangolt eljárásait. 

Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU 

rendeletnek megfelelően kell gyakorolni. 

törölve 
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Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 114 pont – 3 bekezdés – 1 pont 

725/2004/EK rendelet 

10 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság – e rendelet 

alkalmazási körének kiterjesztése nélkül – 

meghatározza az ISPS-szabályzat kötelező 

rendelkezései alkalmazásának 

összehangolt eljárásait. Ezeket a 

végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eljárással 

kell elfogadni. 

(3) A Bizottság – e rendelet 

alkalmazási körének kiterjesztése nélkül – 

jogosult a 10a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

elfogadni a 725/2004/EK rendelet 

kiegészítésére az ISPS-szabályzat kötelező 

rendelkezéseinek alkalmazására 

vonatkozó összehangolt eljárások 

meghatározása érdekében. 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 114 pont – 3 bekezdés – 2 pont 

725/2004/EK rendelet 

10a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 10. cikk (2) 

bekezdése szerinti, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása határozatlan 

időre szól [e módosító rendelet 

hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő 

hatállyal. 

(2) A Bizottságnak a 10. cikk (2) 

bekezdése szerinti, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása ötéves 

időtartamra szól [e módosító rendelet 

hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő 

hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc 

hónappal az ötéves időtartam letelte előtt 

jelentést készít a hatáskör-átruházásról. A 

hatáskör-átruházás 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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Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 115 pont – 2 bekezdés – 3 pont 

785/2004/EK rendelet 

8a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 6. cikk (5) 

bekezdése és a 7. cikk (2) bekezdése 

szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó 

felhatalmazása határozatlan időre szól [e 

módosító rendelet hatálybalépésének 

napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. 

(2) A Bizottságnak a 6. cikk (5) 

bekezdése és 7. cikk (2) bekezdése szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

ötéves időtartamra szól [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től 

kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 

kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte 

előtt jelentést készít a hatáskör-

átruházásról. A hatáskör-átruházás 

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. 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 116 pont – 2 bekezdés – 3 pont 

789/2004/EK rendelet 

9a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 9. cikk (1) 

bekezdése szerinti, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása határozatlan 

időre szól [e módosító rendelet 

hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő 

hatállyal. 

(2) A Bizottságnak a 9. cikk (1) 

bekezdése szerinti, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása ötéves 

időtartamra szól [e módosító rendelet 

hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő 

hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc 

hónappal az ötéves időtartam letelte előtt 

jelentést készít a hatáskör-átruházásról. A 

hatáskör-átruházás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra, amennyiben az Európai 

Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a 
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meghosszabbítást legkésőbb három 

hónappal minden egyes időtartam letelte 

előtt. 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 117 pont – 2 bekezdés – 2 pont 

868/2004/EK rendelet 

14a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak az 5. cikk (3) 

bekezdése szerinti, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása határozatlan 

időre szól [e módosító rendelet 

hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő 

hatállyal. 

(2) A Bizottságnak az 5. cikk (3) 

bekezdése szerinti, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása ötéves 

időtartamra szól [e módosító rendelet 

hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő 

hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc 

hónappal az ötéves időtartam letelte előtt 

jelentést készít a hatáskör-átruházásról. A 

hatáskör-átruházás 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. 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 118 pont – 2 bekezdés – 2 pont 

2005/44/EK irányelv 

10a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 10. cikk szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

határozatlan időre szól [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től 

kezdődő hatállyal. 

(2) A Bizottságnak a 10. cikk szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

ötéves időtartamra szól [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től 

kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 

kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte 

előtt jelentést készít a hatáskör-
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átruházásról. A hatáskör-átruházás 

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. 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 119 pont – 2 bekezdés – 2 pont 

2005/65/EK irányelv 

14a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 14. cikk szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

határozatlan időre szól [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től 

kezdődő hatállyal. 

(2) A Bizottságnak a 14. cikk szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

ötéves időtartamra szól [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től 

kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 

kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte 

előtt jelentést készít a hatáskör-

átruházásról. A hatáskör-átruházás 

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. 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 120 pont – 2 bekezdés – 3 pont 

2111/2005/EK rendelet 

14a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 3. cikk (2) 

bekezdése és 8. cikk szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

határozatlan időre szól [e módosító 

(2) A Bizottságnak a 3. cikk (2) 

bekezdése és 8. cikk szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

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

kezdődő hatállyal. 

rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től 

kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 

kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte 

előtt jelentést készít a hatáskör-

átruházásról. A hatáskör-átruházás 

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. 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 121 pont – 3 bekezdés – 4 pont 

2006/126/EK irányelv 

8a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak az 1. cikk (2) és (3) 

bekezdése, a 3. cikk (2) bekezdése és a 8. 

cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó 

felhatalmazása határozatlan időre szól [e 

módosító rendelet hatálybalépésének 

napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. 

(2) A Bizottságnak az 1. cikk (2) és (3) 

bekezdése, a 3. cikk (2) bekezdése és a 8. 

cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó 

felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e 

módosító rendelet hatálybalépésének 

napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A 

Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 

ötéves időtartam letelte előtt jelentést 

készít a hatáskör-átruházásról. A 

hatáskör-átruházás 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. 

 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 122 pont – 2 bekezdés – 2 pont 

336/2006/EK rendelet 

11a cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 11. cikk (2) 

bekezdése szerinti, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása határozatlan 

időre szól [e módosító rendelet 

hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő 

hatállyal. 

(2) A Bizottságnak a 11. cikk (2) 

bekezdése szerinti, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása ötéves 

időtartamra szól [e rendelet 

hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő 

hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc 

hónappal az ötéves időtartam letelte előtt 

jelentést készít a hatáskör-átruházásról. A 

hatáskör-átruházás 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. 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 123 pont – 3 bekezdés – 6 pont 

2007/59/EK irányelv 

31a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 4. cikk (4) 

bekezdése, a 22. cikk (4) bekezdése, a 23. 

cikk (3) bekezdése, a 25. cikk (5) 

bekezdése, a 31. cikk (1) bekezdése és a 

34. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok elfogadására vonatkozó 

felhatalmazása határozatlan időre szól [e 

módosító rendelet hatálybalépésének 

napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. 

(2) A Bizottságnak a 4. cikk (4) 

bekezdése, a 22. cikk (4) bekezdése, a 23. 

cikk (3) bekezdése, a 25. cikk (5) 

bekezdése, a 31. cikk (1) bekezdése és a 

34. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok elfogadására vonatkozó 

felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e 

módosító rendelet hatálybalépésének 

napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A 

Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 

ötéves időtartam letelte előtt jelentést 

készít a hatáskör-átruházásról. A 

hatáskör-átruházás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra, amennyiben az Európai 

Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a 

meghosszabbítást legkésőbb három 

hónappal minden egyes időtartam letelte 
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előtt. 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 124 pont – 3 bekezdés – 2 pont 

1371/2007/EK rendelet 

34a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 33. és a 34. cikk 

szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó 

felhatalmazása határozatlan időre szól [e 

módosító rendelet hatálybalépésének 

napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. 

(2) A Bizottságnak a 33. és a 34. cikk 

szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó 

felhatalmazása ötéves időtartamra [e 

módosító rendelet hatálybalépésének 

napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.. A 

Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 

ötéves időtartam letelte előtt jelentést 

készít a hatáskör-átruházásról. A 

hatáskör-átruházás 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. 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 125 pont – 2 bekezdés – 2 pont 

2008/68/EK irányelv 

8a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 8. cikk (1) 

bekezdése szerinti, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása határozatlan 

időre szól [e módosító rendelet 

hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő 

hatállyal. 

(2) A Bizottságnak a 8. cikk (1) 

bekezdése szerinti, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása ötéves 

időtartamra szól [e módosító rendelet 

hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő 

hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc 

hónappal az ötéves időtartam letelte előtt 

jelentést készít a hatáskör-átruházásról. A 

hatáskör-átruházás hallgatólagosan 



 

AD\1132631HU.docx 25/33 PE604.743v02-00 

 HU 

meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra, amennyiben az Európai 

Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a 

meghosszabbítást legkésőbb három 

hónappal minden egyes időtartam letelte 

előtt. 

 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 126 pont – 3 bekezdés – 4 pont 

2008/96/EK irányelv 

12a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 7. cikk (1a) 

bekezdése és a 12. cikk szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

határozatlan időre szól [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től 

kezdődő hatállyal. 

(2) A Bizottságnak a 7. cikk (1a) 

bekezdése és a 12. cikk szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

ötéves időtartamra [e módosító rendelet 

hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő 

hatállyal.. A Bizottság legkésőbb kilenc 

hónappal az ötéves időtartam letelte előtt 

jelentést készít a hatáskör-átruházásról. A 

hatáskör-átruházás 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. 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 127 pont – 3 bekezdés – 3 pont 

300/2008/EK rendelet 

18a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 4. cikk (2) és (4) 

bekezdése és a 11. cikk (2) bekezdése 

szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó 

felhatalmazása határozatlan időre szól [e 

(2) A Bizottságnak a 4. cikk (2) 

bekezdése és 11. cikk (2) bekezdése 

szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó 

felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e 
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módosító rendelet hatálybalépésének 

napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. 

módosító rendelet hatálybalépésének 

napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A 

Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 

ötéves időtartam letelte előtt jelentést 

készít a hatáskör-átruházásról. A 

hatáskör-átruházás 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. 

 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 128 pont – 3 bekezdés – 1 pont 

2009/15/EK irányelv 

5a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 7. cikk (1) 

bekezdése szerinti, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása határozatlan 

időre szól [e módosító rendelet 

hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő 

hatállyal. 

(2) A Bizottságnak a 7. cikk (1) 

bekezdése szerinti, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása ötéves 

időtartamra szól [e módosító rendelet 

hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő 

hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc 

hónappal az ötéves időtartam letelte előtt 

jelentést készít a hatáskör-átruházásról. A 

hatáskör-átruházás 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. 

Módosítás43 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 129 pont – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az uniós normák védelmének biztosítása 

érdekében a Bizottságot fel kell 
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hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 

cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el ezen irányelv módosítása 

tekintetében abból a célból, hogy a tengeri 

balesetek és események kivizsgálásáról 

szóló IMO-szabályzat bármely 

módosítását kizárja az irányelv  hatálya 

alól, amennyiben a Bizottság megítélése 

szerint egyértelműen fennáll a veszélye 

annak, hogy a nemzetközi okmány adott 

módosítása nyomán csökkenne a tengeri 

közlekedés biztonságára, a hajókról 

történő szennyezés megelőzésére vagy a 

fedélzeti élet- és munkakörülményekre 

vonatkozóan az uniós jogszabályok által 

létrehozott követelményszint, illetve hogy 

a módosítás ez utóbbival 

összeegyeztethetetlen. 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 129 pont – 3 bekezdés – 2 pont 

2009/18/EK irányelv 

18a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak az 5. cikk (4) 

bekezdése és a 20. cikk szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

határozatlan időre szól [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től 

kezdődő hatállyal. 

(2) A Bizottságnak az 5. cikk (4) 

bekezdése és a 20. cikk szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

ötéves időtartamra szól [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től 

kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 

kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte 

előtt jelentést készít a hatáskör-

átruházásról. A hatáskör-átruházás 

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. 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 129 pont – 3 bekezdés – 4 pont 
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2009/18/EK irányelv 

20 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tengeri balesetek és események 

kivizsgálásáról szóló IMO-szabályzat 

módosításai a 2099/2002/EK rendelet 5. 

cikkének megfelelően kizárhatók ezen 

irányelv alkalmazási köréből. 

(3) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 18a. cikkel összhangban jogi 

aktusokat fogadjon el ezen irányelv 

módosítása tekintetében abból a célból, 

hogy a tengeri balesetek és események 

kivizsgálásáról szóló IMO-szabályzat 

bármely módosítását kizárja az irányelv 

hatálya alól, amennyiben a Bizottság 

megítélése szerint egyértelműen fennáll a 

veszélye annak, hogy a nemzetközi 

okmány adott módosítása nyomán 

csökkenne a tengeri közlekedés 

biztonságára, a hajókról történő 

szennyezés megelőzésére vagy a fedélzeti 

élet- és munkakörülményekre 

vonatkozóan az uniós jogszabályok által 

létrehozott követelményszint, illetve hogy 

a módosítás ez utóbbival 

összeegyeztethetetlen. 

 

Módosítás  46 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 130 pont – 2 bekezdés – 2 pont 

2009/33/EK irányelv 

8a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 7. cikk szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

határozatlan időre szól [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től 

kezdődő hatállyal. 

(2) A Bizottságnak a 7. cikk szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

ötéves időtartamra szól [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től 

kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 

kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte 

előtt jelentést készít a hatáskör-

átruházásról. A hatáskör-átruházás 

hallgatólagosan meghosszabbodik a 

korábbival megegyező időtartamra, 

amennyiben az Európai Parlament vagy a 

Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 

legkésőbb három hónappal minden egyes 
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időtartam letelte előtt. 

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 131 pont – 3 bekezdés – 4 pont 

391/2009/EK rendelet 

14a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 13. cikk (1) 

bekezdése és a 14. cikk (1) és (2) 

bekezdése szerinti, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása határozatlan 

időre szól [e módosító rendelet 

hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő 

hatállyal. 

(2) A Bizottságnak a 13. cikk (1) 

bekezdése és a 14. cikk (1) és (2) 

bekezdése szerinti, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása ötéves 

időtartamra szól [e módosító rendelet 

hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő 

hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc 

hónappal az ötéves időtartam letelte előtt 

jelentést készít a hatáskör-átruházásról. A 

hatáskör-átruházás 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. 

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 132 pont – 3 bekezdés – 2 pont 

392/2009/EK rendelet 

9a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak az 9. cikk (1) és (2) 

bekezdése szerinti, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása határozatlan 

időre szól [e módosító rendelet 

hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő 

hatállyal. 

(2) A Bizottságnak az 9. cikk (1) és (2) 

bekezdése szerinti, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása ötéves 

időtartamra szól [e módosító rendelet 

hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő 

hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc 

hónappal az ötéves időtartam letelte előtt 

jelentést készít a hatáskör-átruházásról. A 
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hatáskör-átruházás 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. 

 

Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 133 pont – 3 bekezdés – 6 pont 

1071/2009/EK rendelet 

24a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 6. cikk (2) 

bekezdése és a 8. cikk (9) bekezdése 

szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó 

felhatalmazása határozatlan időre szól [e 

módosító rendelet hatálybalépésének 

napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. 

(2) A Bizottságnak a 6. cikk (2) 

bekezdése és 8. cikk (9) bekezdése szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

ötéves időtartamra szól [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től 

kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 

kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte 

előtt jelentést készít a hatáskör-

átruházásról. A hatáskör-átruházás 

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. 

 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 134 pont – 3 bekezdés – 3 pont 

1072/2009/EK rendelet 

14a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 4. cikk (2) és (4) 

bekezdése, valamint az 5. cikk (4) 

bekezdése szerinti, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására 

(2) A Bizottságnak a 4. cikk (2) és (4) 

bekezdése, valamint az 5. cikk (4) 

bekezdése szerinti, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására 



 

AD\1132631HU.docx 31/33 PE604.743v02-00 

 HU 

vonatkozó felhatalmazása határozatlan 

időre szól [e módosító rendelet 

hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő 

hatállyal. 

vonatkozó felhatalmazása ötéves 

időtartamra szól [e módosító rendelet 

hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő 

hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc 

hónappal az ötéves időtartam letelte előtt 

jelentést készít a hatáskör-átruházásról. A 

hatáskör-átruházás 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. 

 

Módosítás  51 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – XI rész – 135 pont – 3 bekezdés – 6 pont 

1073/2009/EK rendelet 

25a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 4. cikk (2) 

bekezdése, az 5. cikk (3) és (5) bekezdése, 

a 6. cikk (4) bekezdése, a 7. cikk (2) 

bekezdése, a 12. cikk (5) bekezdése és a 

28. cikk (3) bekezdése szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

határozatlan időre szól [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től 

kezdődő hatállyal. 

(2) A Bizottságnak a 4. cikk (2) 

bekezdése, az 5. cikk (3) és (5) bekezdése, 

a 6. cikk (4) bekezdése, a 7. cikk (2) 

bekezdése, a 12. cikk (5) bekezdése és a 

28. cikk (3) bekezdése szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

ötéves időtartamra időre szól [e módosító 

rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től 

kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 

kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte 

előtt jelentést készít a hatáskör-

átruházásról. A hatáskör-átruházás 

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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