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MÓDOSÍTÁSOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmus 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmus 
szabályainak és általános elveinek az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 291. cikkével összhangban 
történő megállapításáról

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A vizsgálóbizottsági eljáráshoz
kizárólag az alap-jogiaktusok 
végrehajtására szolgáló általános hatályú 
intézkedéseknél és a potenciálisan jelentős 
hatást kifejtő egyedi intézkedéseknél kell 
folyamodni. Az említett eljárásnak olyan 
tagállami ellenőrzést kell előírnia, amely 
szerint az adott intézkedések nem 
fogadhatók el, ha nincsenek összhangban a 
bizottság véleményével, hacsak olyan 
kivételes körülmények nem valósulnak 
meg, amikor a Bizottság a kedvezőtlen 
vélemény ellenére is elfogadhatja, és 
korlátozott ideig alkalmazhatja az 
intézkedéseket. A Bizottságnak képesnek 
kell lennie arra, hogy abban az esetben, ha 
a bizottság nem nyilvánított véleményt, a 
bizottságon belül kifejtett álláspontok 

(9) A vizsgálóbizottsági eljárásnak olyan 
ellenőrzési módszernek kell lennie, amely 
a tagállamok számára lehetővé teszi 
annak biztosítását, hogy az intézkedések 
nem fogadhatók el, ha nincsenek 
összhangban a bizottság véleményével 
vagy ha a bizottság nem nyilvánított 
ezekről véleményt. A Bizottságnak 
azonban képesnek kell lennie arra, hogy 
az alap-jogiaktusban meghatározott 
nagyon kivételes körülmények esetén
elfogadhasson és korlátozott ideig
alkalmazhasson intézkedéseket, melyeket 
ezen időszak alatt tagállami ellenőrzésre 
bocsát. A Bizottságnak képesnek kell 
lennie arra, hogy a bizottságon belül 
kifejtett álláspontok figyelembevételével 
felülvizsgálja a tervezett intézkedéseket.
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figyelembevételével felülvizsgálja a 
tervezett intézkedéseket.

Indokolás

Arról, hogy a tanácsadó bizottsági eljárást vagy a vizsgálóbizottsági eljárást kell-e 
alkalmazni, a jogalkotónak kell döntenie az alap-jogiaktusban. Vélemény hiányában vagy 
elutasító vélemény esetén a Bizottságnak csak arra legyen lehetősége, hogy az intézkedéseket 
korlátozott – az eredeti javaslat módosításához szükséges – ideig alkalmazza.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tanácsadó bizottsági eljárás 
alkalmazandó minden egyéb esetben, és 
amikor ezt tekintik a legmegfelelőbbnek.

(10) A tanácsadó bizottsági eljárás 
alkalmazandó az olyan esetekben, amikor 
a vizsgálóbizottsági eljárás nem 
alkalmazandó.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor jelezheti a Bizottságnak, 
hogy a végrehajtási aktus tervezete 
túlmutat az alap-jogiaktusban rögzített 
végrehajtási hatáskörökön. Ilyen 
esetekben a Bizottságnak felül kell 
vizsgálnia a szóban forgó intézkedés 
tervezetét, és tájékoztatnia kell az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot az általa 
tervezett intézkedésekről és azok 
indokairól.

Indokolás

A komitológiai határozat 8. cikkében már korábban leírtakkal összhangban mindkét társ-
jogalkotót fel kell ruházni ellenőrzési joggal, hogy jelezni tudják a Bizottságnak, ha úgy ítélik 
meg, hogy a végrehajtási aktus tervezete túlmutat az alap-jogiaktusban rögzített végrehajtási 
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hatáskörökön.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet meghatározza az azon 
mechanizmusokra irányadó szabályokat és 
általános elveket, amelyek abban az 
esetben alkalmazandók, ha valamely 
kötelező erejű uniós jogi aktus (a 
továbbiakban: alap-jogiaktus) szükségessé 
teszi a kötelező erejű végrehajtási jogi 
aktusok Bizottság általi elfogadásának 
tagállami ellenőrzését.

E rendelet meghatározza az azon 
mechanizmusokra irányadó szabályokat és 
általános elveket, amelyek abban az 
esetben alkalmazandók, ha valamely 
kötelező erejű uniós jogi aktus (a 
továbbiakban: alap-jogiaktus) egységes 
végrehajtási feltételek szükségességét 
állapítja meg, és előírja a végrehajtási jogi 
aktusok Bizottság általi elfogadásának 
tagállami ellenőrzését.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az EUMSz. 291. cikke a Parlamentre és a Tanácsra bízza 
annak megállapítását, hogy mely esetekben van szükség egységes feltételekre a rendes 
jogalkotási eljárás útján elfogadott jogi aktusok végrehajtása érdekében, és ennek 
megfelelően mikor kell végrehajtási hatásköröket ruházni a Bizottságra, illetve annak 
megítélését is, hogy a tagállami ellenőrzés mely módozatai alkalmazandók az ilyen 
végrehajtási hatáskörök gyakorlása esetében.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az alap-jogiaktus az érintett végrehajtási 
intézkedések típusának megfelelően 
előírhatja a vizsgálóbizottsági eljárás vagy 
a tanácsadó bizottsági eljárás alkalmazását.

1. Az alap-jogiaktus az érintett végrehajtási 
intézkedések jellegének és hatásának
megfelelően előírhatja a vizsgálóbizottsági 
eljárás vagy a tanácsadó bizottsági eljárás 
alkalmazását.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ha a tervezett intézkedések nincsenek 
összhangban a bizottság véleményével, a 
Bizottság nem fogadhatja el azokat. Az 
elnök a bizottság elé terjesztheti a tervezett 
intézkedéseket további megvitatás céljából, 
vagy azok módosított változatát terjesztheti 
elő.

3. Ha a tervezett intézkedések nincsenek 
összhangban a bizottság véleményével, 
vagy ha a bizottság nem nyilvánít 
véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el 
azokat. Az elnök a bizottság elé terjesztheti 
a tervezett intézkedéseket további 
megvitatás céljából, vagy azok módosított 
változatát terjesztheti elő.

Indokolás

Az elutasító véleménynek vagy a vélemény hiányának azonos következményekkel kell járnia és 
a végleges intézkedések elfogadásáig további bizottsági megbeszéléseket kell maga után 
vonnia.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Ha a bizottság nem nyilvánított 
véleményt, a Bizottság elfogadhatja a 
tervezett intézkedéseket. Amennyiben a 
Bizottság nem fogadja el a tervezett 
intézkedéseket, az elnök a bizottság elé 
terjesztheti azok módosított változatát.

törölve

Indokolás

Az 5. cikk (3) bekezdésének módosításához kapcsolódik.
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az elnök a (2) bekezdésben említett 
intézkedéseket haladéktalanul a megfelelő 
bizottság elé terjeszti, hogy az alap-
jogiaktus szerinti eljárásnak megfelelően 
kikérje annak véleményét.

3. Az elnök a (2) bekezdésben említett 
intézkedéseket azonnal a megfelelő 
bizottság elé terjeszti, hogy az alap-
jogiaktus szerinti eljárásnak megfelelően 
kikérje annak egy hónapos határidőn belül 
kinyilvánítandó véleményét.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
A végrehajtási intézkedések tervezetével 

szemben emelt kifogás
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor jelezheti a Bizottságnak, hogy 
véleménye szerint egy végrehajtási aktus 
tervezete túllép az alap-jogiaktusban 
meghatározott végrehajtási hatáskörön.
A kifogás indokolásának 
figyelembevételével és a folyamatban levő 
eljárás esetében alkalmazandó 
határidőkön belül a Bizottság újabb 
intézkedések tervezetét terjesztheti a 
bizottság, illetve javaslatot az Európai 
Parlament és a Tanács elé, az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
alapján.

Indokolás

Fenn kell tartani az EP jelenlegi ellenőrzési jogát. 
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az összefoglaló jegyzőkönyvek, azon 
hatóságok és szervezetek listáival együtt, 
amelyekhez a tagállamok képviseletére 
kijelölt személyek tartoznak,

(b) a jegyzőkönyvek, azon hatóságok és 
szervezetek listáival együtt, amelyekhez a 
tagállamok képviseletére kijelölt 
személyek tartoznak,

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az Európai Parlament és a Tanács 
számára hozzáférést kell biztosítani az (1) 
bekezdésben említett információkhoz.

2. Az Európai Parlament, a Tanács és a 
tagállamok számára egyenlő hozzáférést 
kell biztosítani az információkhoz. A 
bizottságokkal egyidőben és azonos 
feltételekkel megkapják az (1) 
bekezdésben említett valamennyi 
információt.

Indokolás

Az információtovábbítás módjainak pontosítása, összhangban a 2008. június 3-i 
intézményközi megállapodással.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ha egy, e rendelet hatálybalépését 
megelőzően elfogadott alap-jogiaktus a 
végrehajtási hatáskörök Bizottság általi 
gyakorlását írja elő az 1999/468/EK 
határozatnak megfelelően, a következő 
szabályokat kell alkalmazni:

1. Az e rendelet hatálybalépését 
megelőzően elfogadott alap-jogiaktusok
módosításáig, amennyiben ezek az 
aktusok a végrehajtási hatáskörök 
Bizottság általi gyakorlását írják elő az 
1999/468/EK határozatnak megfelelően, a 
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következő szabályokat kell alkalmazni:
a) az 1999/468/EK határozat 3. cikkére 
történő hivatkozásokat az e rendelet 4. 
cikkére történő hivatkozásokként kell 
értelmezni;

a) amennyiben az alap-jogiaktus az 
1999/468/EK határozat 3. cikkére 
hivatkozik, az e rendelet 4. cikkében 
említett tanácsadó bizottsági eljárás 
alkalmazandó;

b) az 1999/468/EK határozat 4. és 5. 
cikkére történő hivatkozásokat az e 
rendelet 5. cikkére történő 
hivatkozásokként kell értelmezni;

b) amennyiben az alap-jogiaktus az 
1999/468/EK határozat 4. és 5. cikkére 
hivatkozik, az e rendelet 5. cikkében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
alkalmazandó;

c) az 1999/468/EK határozat 6. cikkére 
történő hivatkozásokat az e rendelet 6. 
cikkére történő hivatkozásokként kell 
értelmezni;

c) amennyiben az alap-jogiaktus az 
1999/468/EK határozat 6. cikkére 
hivatkozik, e rendelet 6. cikke 
alkalmazandó;

d) az 1999/468/EK határozat 7. és 8. 
cikkére történő hivatkozásokat az e 
rendelet 8. cikkére történő 
hivatkozásokként kell értelmezni.

d) amennyiben az alap-jogiaktus az 
1999/468/EK határozat 7. és 8. cikkére 
hivatkozik, e rendelet 8. cikke 
alkalmazandó.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a javaslat 10. cikkében említett átmeneti rendelkezés csak 
technikai megoldás, amely nem befolyásolja hátrányosan a jogszabályok eseti elbírálás 
alapján történő kiigazítását.
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