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INDOKOLÁS 

1. A JAVASLAT HÁTTERE 
Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi 
aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkéhez történő igazításáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot (COM(2013) 451) és az 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés 
területére vonatkozó egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkéhez történő igazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatot (COM(2013)452) követő jelen javaslat tárgya az ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásra hivatkozó fennmaradó alap-jogiaktusok kiigazítása. 

A Bizottság alaposan megvizsgálta a még mindig az ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásra hivatkozó összes jogi aktust annak elemzése érdekében, hogy az 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kapcsolatos intézkedések megfelelnek-
e az EUMSZ kritériumainak. Az elemzés azt mutatta, hogy egyes intézkedések nem tartoznak 
az EUMSZ 290. cikkének hatálya alá. Ezért tehát azon esetekben, amikor a fenti intézkedések 
eleget tesznek az EUMSZ 291. cikkében szereplő kritériumoknak, azt javasoljuk, hogy a 
Bizottság kapjon felhatalmazást végrehajtási aktusok elfogadására. Azon kevés eset 
tekintetében, amikor a Bizottságnak nyújtott hatáskörök nincsenek összhangban a 
Szerződéssel, javasoljuk a szóban forgó rendelkezések elhagyását. 

2. A KIIGAZÍTÁS MÓDJA 
Ez e javaslatban követett megközelítés hasonló, a korábbi (COM(2013)451 és 
COM(2013)452)) javaslatokban alkalmazott megközelítéshez. Ennek megfelelően a jelen 
keretrendelet előírja, hogy amikor az I. mellékletben felsorolt jogi aktusok a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 
1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat1 (a továbbiakban: a komitológiai határozat) 
5a. cikkének alkalmazását írják elő, a Bizottság felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására, a komitológiai határozat 5a. cikkének alkalmazását előíró, a II. 
mellékletben felsorolt jogi aktusok esetében pedig a Bizottság felhatalmazást kap végrehajtási 
aktusok elfogadására.  

Azokban az esetekben, amikor egy rendelkezés olyan felhatalmazások listáját tartalmazza, 
amelyek – a 290. és 291. cikkében foglalt kritériumok fényében – különböző jellegűek (egyes 
felhatalmazások felhatalmazáson alapuló jogi aktusra, mások végrehajtási aktusra 
vonatkoznak), javasoljuk a felhatalmazás kettéosztását. 

Az I. mellékletben felsorolt intézkedések esetében a javaslat a komitológiai határozat 5a. 
cikkének (6) bekezdése szerinti sürgősségi eljárást a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra 
vonatkozó sürgősségi eljáráshoz igazítja (a javaslat 3. cikke). 

A II. mellékletben felsorolt intézkedésekre vonatkozóan a javaslat az 182/2011/EU rendelet2 
(a továbbiakban: a komitológiai rendelet) 8. cikke szerinti, az azonnal alkalmazandó 
végrehajtási aktusokra vonatkozó eljáráshoz igazítja a komitológiai határozat 5a. cikkének (6) 
bekezdése szerinti sürgősségi eljárást (a javaslat 4. cikkének (2) bekezdése).  

                                                 
1 HL L 184., 1999.7.17., 23. o.  
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási 

hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o). 
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A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok rendszeréhez és a végrehajtási aktusok rendszeréhez 
történő hozzáigazítás nem érinti majd azokat a folyamatban lévő eljárásokat, amelyekben egy 
bizottság már a komitológiai határozatnak megfelelően véleményt nyilvánított. 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok rendszeréhez igazított alap-jogiaktusokat a javaslat I. 
melléklete sorolja fel. A végrehajtási aktusok rendszeréhez igazított alap-jogiaktusokat a 
javaslat II. melléklete sorolja fel. A III. melléklet azon alap-jogiaktusok módosításait 
tartalmazza, amelyek rendelkezéseit elhagyták. A felsorolások a szakpolitikai területek és a 
jogi aktusok elfogadásának időrendje szerint vannak rendezve. 

3. A KÜLÖN FELÜLVIZSGÁLANDÓ ALAP-JOGIAKTUSOK LISTÁJA  
Az alább felsorolt, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra hivatkozó azon 
aktusok, amelyek esetében különálló érdemi felülvizsgálatot tervezünk, nem szerepelnek sem 
e javaslatban, sem a korábbi két közelítő javaslatban. Kiigazításukra a fenti kilátásba helyezett 
felülvizsgálatok részeként kerül sor: 

Terület Aktus 

AGRI  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. január 15-i 110/2008/EK 
rendelete a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, 
kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, 
valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 

ESTAT  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. május 6-i 471/2009/EK 
rendelete a Közösség harmadik országokkal folytatott 
külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az 
1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 

ESTAT  Az Európai Parlament és a Tanács 2004.május 31-i 638/2004/EK 
rendelete a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó 
statisztikákról és a 3330/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 

ESTAT 
 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 16-i 

91/2003/EK rendelete a vasúti közlekedés statisztikájáról 

HOME 
 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 810/2009/EK 

rendelete a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról 

MARKT  Az Európai Parlament és a Tanács 2007. november 13-i 
2007/64/EK irányelve a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról 
és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK 
irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről 

OLAF  A Tanács 1997. március 13-i 515/97/EK rendelete a tagállamok 
közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, 
valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes 
alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság 
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együttműködéséről 

SANCO  Az Európai Parlament és a Tanács 2005. február 23-i 396/2005/EK 
rendelete a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és 
takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett 
növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 
91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról 

SANCO  Az Európai Parlament és a Tanács 2001. november 6-i 
2001/82/EK irányelve az állatgyógyászati készítmények közösségi 
kódexéről 

 



HU 5   HU 

2013/0365 (COD) 

Javaslat 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE 

az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi 
aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő 

igazításáról 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) 
bekezdésére, 53. cikke (1) bekezdésére, 62. cikkére, 100. cikke (2) bekezdésére, 114. cikkére, 
168. cikke (4) bekezdésének a) pontjára, 168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, 172. 
cikkére, 192. cikke (1) bekezdésére, 207. cikkére, 214. cikke (3) bekezdésére és 338. cikke (1) 
bekezdésére, 

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, 

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamentek számára való megküldését követően, 

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére3, 

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére4, 

rendes jogalkotási eljárás keretében, 

mivel: 

(1) A Lisszaboni Szerződés különbséget vezetett be a Bizottságra ruházott hatáskörök 
között aszerint, hogy a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit 
kiegészítő, illetve módosító általános hatályú nem jogalkotási aktusok 
(felhatalmazáson alapuló jogi aktusok) elfogadására, vagy kötelező erejű uniós jogi 
aktusok (végrehajtási aktusok) végrehajtásának egységes feltételek szerinti 
elfogadására vonatkoznak-e. 

(2) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkének (1) bekezdése 
szerinti felhatalmazás alapján elfogadható intézkedések lényegében megfelelnek az 
1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat5 5a. cikkével bevezetett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárás hatálya alá tartozó intézkedésnek.  

(3) Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, már 
hatályos – és az EUMSZ 290. cikkének (1) bekezdésében foglalt kritériumoknak 
megfelelő – számos jogi aktust az EUMSZ 290. cikkéhez kell igazítani. 

(4) Ha a Bizottság az e rendelet által kiigazított jogi aktusok alapján készít elő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, különösen fontos, hogy megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során egyidejűleg, 

                                                 
3 HL C […]., [...], […]. o. 
4 HL C […]., [...], […]. o. 
5 A Tanács 1999. június 28-i 1999/468/EK határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök 

gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)  
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időben és megfelelő módon továbbítania kell a megfelelő dokumentumokat az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz. 

(5) Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, már 
hatályos – és az EUMSZ 291. cikkének (2) bekezdésében foglalt kritériumoknak 
megfelelő – számos jogi aktust az EUMSZ 291. cikkéhez kell igazítani. 

(6) Amikor végrehajtási hatásköröket ruháznak a Bizottságra, e hatásköröket a 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban kell gyakorolni.6 

(7) A Lisszaboni Szerződés hatályba lépése következtében számos olyan, már hatályos 
jogi aktust, amely az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását 
írja elő módosítani kell a fenti eljárás alá tartozó bizonyos intézkedések elhagyásával. 

(8) Ez a rendelet nem érinti azokat a folyamatban lévő eljárásokat, amelyekben a bizottság 
az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének megfelelően már véleményt nyilvánított ennek 
a rendeletnek a hatálybalépése előtt. 

(9) Mivel a jogi aktusokon e rendelet által elvégzendő kiigazítások és módosítások 
kizárólag eljárásokat érintenek, azokat az irányelvek esetében a tagállamoknak nem 
kell átültetniük, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk 

(1) Amennyiben az e rendelet mellékletében felsorolt rendelkezések az 1999/468/EK 
határozat 5a. cikkének (1)–(5) bekezdésében hivatkozott, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását írják elő, a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ennek a rendeletnek a 
2. cikkével összhangban. 

(2) Amennyiben az I. mellékletben felsorolt rendelkezések az 1999/468/EK határozat 5a. 
cikkének (6) bekezdésében hivatkozott sürgősségi eljárás alkalmazását írják elő, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az e rendelet 3. cikke szerinti sürgősségi eljárással összhangban. 

2. cikk 

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek szerint felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.  

(2) A Bizottság határozatlan időre szóló felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására. 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a 
határozatban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a 
már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.  

(4) A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul 
és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.  

                                                 
6 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási 

hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.) 
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(5) Az elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
értesítést követő két hónapos időtartam leteltéig sem az Európai Parlament, sem a 
Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, vagy ha az 
Európai Parlament és a Tanács az időtartam leteltét megelőzően egyaránt arról 
tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik. 

(6) Amennyiben az e rendelet I. mellékletében felsorolt rendelkezések úgy rendelkeznek, 
hogy az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (3) bekezdésének c) pontjában rögzített 
határidő lerövidítésre kerül az említett határozat 5a. cikke (5) bekezdésének b) 
pontjával összhangban, az ennek a cikknek az (5) bekezdésében rögzített határidők 
hossza egy hónap.  

3. cikk 

(1) Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul 
hatályba lépnek és alkalmazandók, amennyiben nem emelnek ellenük kifogást a (2) 
bekezdésnek megfelelően. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi 
eljárás alkalmazását. 

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 2. cikk (5) bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. A Bizottság 
ebben az esetben az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emelő határozatáról 
szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a jogi 
aktust. 

4. cikk 

(1) Amennyiben a II. mellékletben felsorolt rendelkezések az 1999/468/EK határozat 5a. 
cikkének (1)–(5) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljárás alkalmazását írják elő, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy végrehajtási 
aktusokat fogadjon el a 182/2011/EU rendelet 5. cikkében szereplő 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban. 

(2) Amennyiben a II. mellékletben felsorolt rendelkezések az 1999/468/EK határozat 5a. 
cikkének (6) bekezdésében említett sürgősségi eljárás alkalmazását írják elő, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy végrehajtási aktusokat fogadjon el a 
182/2011/EU rendelet 5. cikkével összefüggésben értelmezett 8. cikkével 
összhangban. 

5. cikk 

A 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1221/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet, a 97/70/EK tanácsi irányelv, az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1257/96/EK 
tanácsi rendelet az e rendelet III. melléletében foglaltak szerint módosul. 

6. cikk 

Ez a rendelet nem érinti azokat a folyamatban lévő eljárásokat, amelyekben egy bizottság már 
az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének megfelelően véleményt nyilvánított. 
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7. cikk 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon 
lép hatályba. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt Brüsszelben, -án/-én. 

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről 
az elnök az elnök
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I. MELLÉKLET  

Az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásra hivatkozó, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok rendszeréhez 

igazítandó jogiaktus-rendelkezések7. 

A. KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK, TARTALMAK ÉS TECHNOLÓGIÁK 
1. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. április 22-i 733/2002/EK rendelete a .eu 

felső szintű domain bevezetéséről 

3. cikk (1) bekezdés a) pont** 

5. cikk (1) bekezdés 

5. cikk (2) bekezdés 

2. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/22/EK irányelve az 
egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról 
(Egyetemes szolgáltatási irányelv) 

35. cikk 

3. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve az 
elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös 
keretszabályozásáról (Keretirányelv) 

13a. cikk (4) bekezdés 

B. AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ UNIÓS FELLÉPÉS 
4. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i 406/2009/EK határozata az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi 
kötelezettségvállalásoknak megfelelő szintre történő csökkentésére irányuló 
tagállami törekvésekről. 

3. cikk(6) bekezdés 

11. cikk(3) bekezdés 

5. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-i 2003/87/EK irányelve az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról 

3d. cikk (3) bekezdés 

3f. cikk (9) bekezdés 

10. cikk (4) bekezdés 

10 a. cikk (1) bekezdés 

10 a. cikk (7) bekezdés 

10 a. cikk (8) bekezdés 

                                                 
7 Tájékoztatás céljából a melléklet a 2. cikk (6) bekezdése szerinti lerövidített határidőre hivatkozó 

rendelkezéseket *-gal, a 3. cikk szerinti sürgősségi eljárásra hivatkozó rendelkezéseket **-gal, a 3. cikk 
szerinti sürgősségi eljárásra és a 2. cikk (6) bekezdése szerinti lerövidített határidőre hivatkozó 
rendelkezéseket pedig ***-gal jelöli. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0733:20081211:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0733:20081211:HU:PDF
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10 a. cikk (13) bekezdés 

11 a. cikk (9) bekezdés 

11b. cikk (7) bekezdés 

14. cikk (1) bekezdés 

15. cikk ötödik bekezdés 

19. cikk (3) bekezdés 

22. cikk 

24. cikk (1) bekezdés b) pont 

24. cikk (3) bekezdés 

24 a. cikk (1) bekezdés 

24 a. cikk (2) bekezdés 

25. cikk (2) bekezdés 

25 a. cikk (1) bekezdés 

IV. melléklet, A. rész 

C. ENERGIAPOLITIKA 
6. Az Európai Parlament és a Tanács 2008. október 22-i 2008/92/EK irányelve az ipari 

végfelhasználók által fizetendő gáz- és villamosenergia-árak átláthatóságának 
javítását célzó közösségi eljárásról (átdolgozott szöveg). 

6. cikk 

E. VÁLLALKOZÁSPOLITIKA ÉS IPAR 
7. Az Európai Parlament és a Tanács 2007. június 20-i 715/2007/EK rendelete a 

könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás 
tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási 
információk elérhetőségéről 

5. cikk (3) bekezdés 

8. cikk 

14. cikk (2) bekezdés 

14. cikk (3) bekezdés 

8. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. május 17-i 2006/42/EK irányelve a 
gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (átdolgozás) 

8. cikk (1) bekezdés a) pont 

E. KÖRNYEZETVÉDELEM 
9. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 25-i 66/2010/EK rendelete az 

uniós ökocímkéről. 

6. cikk (7) bekezdés 

8. cikk (2) bekezdés 
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15. cikk 

10. Az Európai Parlament és a Tanács 1221/2009/EK rendelete ( 2009. november 25.) a 
szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben 
(EMAS) való önkéntes részvételéről és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 
2006/193/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről 

17. cikk (3) bekezdés 

48. cikk (2) bekezdés 

F. STATISZTIKA 
11. Az Európai Parlament és a Tanács 2008. április 23-i 453/2008/EK rendelete a 

közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról 

2. cikk (1) bekezdés 

3. cikk (1) bekezdés 

7. cikk (1) bekezdés 

7. cikk (3) bekezdés 

12. Az Európai Parlament és a Tanács 2008. február 20-i 177/2008/EK rendelete a 
vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 
2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 

3. cikk (6) bekezdés 

5. cikk (2) bekezdés 

6. cikk (3) bekezdés a „közös minőségi előírásokra vonatkozó intézkedések” 
elfogadása tekintetében, összefüggésben a 15. cikk (1) bekezdésének c) pontjával a 
„közös minőségi előírások” elfogadása tekintetében 

8. cikk (3) bekezdés 

15. cikk (1) bekezdés 

13. Az Európai Parlament és a Tanács 2007. június 20-i 716/2007/EK rendelete a 
külföldi leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi 
statisztikákról 

5. cikk (4) bekezdés 

a 6. cikk (3) bekezdése a „közös minőségi előírások” elfogadása tekintetében, a 9. 
cikk (2) bekezdésének a) pontjával összefüggésben 

9. cikk (2) bekezdés b) pont 

9. cikk (2) bekezdés c) pont a „megfelelő közös minőségi előírások” meghatározása 
tekintetében 

14. Az Európai Parlament és a Tanács 2007. december 11-i 1445/2007/EK rendelete a 
vásárlóerő-paritással kapcsolatos alapinformációk szolgáltatására, valamint a 
vásárlóerő-paritás kiszámítására és közzétételére vonatkozó közös szabályok 
megállapításáról 

7. cikk (4) bekezdés a „minőség-ellenőrzés alapjául szolgáló közös kritériumok” 
elfogadása tekintetében, összefüggésben a 12. cikk (3) bekezdésének c) pontjával a 
„minőségi kritériumok” elfogadása tekintetében 
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12. cikk (3) bekezdés 

15. Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 1552/2005/EK rendelete a 
vállalati szakképzésre vonatkozó statisztikákról 

5. cikk (2) bekezdés 

7. cikk (3) bekezdés 

8. cikk (2) bekezdés 

9. cikk (4) bekezdés a „minőségi követelmények ...., és minden, az adatok 
minőségének értékeléséhez vagy javításához szükséges intézkedés” elfogadása 
tekintetében  

10. cikk (2) bekezdés 

13. cikk 

16. Az Európai Parlament és a Tanács 2005. január 12-i 184/2005/EK rendelete a fizetési 
mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi 
befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról 

4. cikk (3) bekezdés a „ közös minőségi előírások” elfogadása tekintetében 

10. cikk  

17. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. június 16-i 1177/2003/EK rendelete a 
jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) 

6. cikk (2) bekezdés  

15. cikk (5) bekezdés, összefüggésben a 15. cikk (2) bekezdésének a) pontjával a 
„keresztmetszeti komponens egyes területeibe bevonni kívánt elsődleges célváltozók 
listájának meghatározása és a longitudinális komponensben foglalt célváltozók, ezen 
belül a változók kódjainak részletezése” tekintetében 

a 15. cikk (5) bekezdése a 15. cikk (2) bekezdésének c) pontjával összefüggésben 

a 15. cikk (5) bekezdése a 15. cikk (2) bekezdésének e) pontjával összefüggésben 

a 15. cikk (5) bekezdése a 15. cikk (2) bekezdésének f) pontjával összefüggésben 

18. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. február 27-i 450/2003/EK rendelete a 
munkaerőköltség-indexről 

2. cikk (4) bekezdés 

3. cikk (2) bekezdés 

4. cikk (1) bekezdés 

4. cikk (2) bekezdés 

8. cikk (1) bekezdés 

11. cikk a) pont 

11. cikk b) pont 

11. cikk d) pont 

11. cikk e) pont 

11. cikk f) pont az „átadott aktuális és visszamenőleges adatokra vonatkozó külön 
minőségi követelmények” elfogadása tekintetében 
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11. cikk i) pont 

A melléklet 3. pontja 

19. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. február 27-i 437/2003/EK rendelete a légi 
személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről 

5. cikk 

7. cikk (2) bekezdés 

10. cikk (2) bekezdés 

20. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. november 25-i 2150/2002/EK rendelete az 
energiastatisztikáról 

1. cikk (5) bekezdés 

3. cikk (1) bekezdés 

4. cikk (3) bekezdés 

5. cikk (4) bekezdés 

6. cikk (2) bekezdés a) pont  

6. cikk (2) bekezdés b) pont 

6. cikk (2) bekezdés d) pont a „megfelelő minőségértékelési kritériumok 
megállapítása” tekintetében 

6. cikk (2) bekezdés d) pont 

8. cikk (3) bekezdés 

I. melléklet 7. szakasz 1. pont 

II. melléklet 7. szakasz 1. pont 

G. BELSŐ PIAC ÉS SZOLGÁLTATÁSOK 
21. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 2009/110/EK irányelve az 

elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, 
folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv 
módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

14. cikk (1) bekezdés 

22. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/81/EK irányelve a 
honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt 
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 
2004/18/EK irányelv módosításáról 

68. cikk (1) bekezdés*** 

69. cikk (2) bekezdés*** 

H. MOBILITÁSPOLITIKA ÉS KÖZLEKEDÉS 
23. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i 391/2009/EK rendelete a 

hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályairól és szabványairól 
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13. cikk 

14. cikk (1) bekezdés 

14. cikk (2) bekezdés 

24. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. május 6-i 2009/45/EK irányelve a 
személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről 
(Átdolgozás) 

10. cikk (3) bekezdés 

25. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/725/EK rendelete a hajók 
és kikötőlétesítmények védelmének fokozásáról 

10. cikk (2) bekezdés** 

26. Az Európai Parlament és a Tanács 2000. november 27-i 2000/59/EK irányelve a 
hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői 
létesítményekről 

15. cikk 

27. A Tanács 1997. december 11-i 97/70/EK irányelve a 24 méteres és annál hosszabb 
halászhajók összehangolt biztonsági rendszeréről 

8. cikk b) pont 

I. EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGY 
28. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 30-i 1223/2009/EK rendelete a 

kozmetikai termékekről 

2. cikk (3) bekezdés 

13. cikk (8) bekezdés 

14. cikk (2) bekezdés 

15. cikk (1) bekezdés 

15. cikk (2) bekezdés** 

16. cikk (8) bekezdés 

16. cikk (9) bekezdés** 

20. cikk (2) bekezdés 

31. cikk (1) bekezdés** 

31. cikk (2) bekezdés 

31. cikk (3) bekezdés 

29. Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete ( 2009. október 21. ) a 
növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK 
tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről 

A 8. cikk (4) bekezdésének utolsó mondata a 78. cikk (1) bekezdésének b) pontjával 
összefüggésben 

A 25. cikk (3) bekezdése a 78. cikk (1) bekezdésének e) pontjával összefüggésben 

A 26. cikk a 78. cikk (1) bekezdésének f) pontjával összefüggésben 
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A 27. cikk (2) bekezdése a 78. cikk (1) bekezdésének h) pontjával összefüggésben  

A 29. cikk (6) bekezdése első albekezdésének második mondata a 78. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjával összefüggésben 

A 30. cikk (3) bekezdése a 78. cikk (1) bekezdésének i) pontjával összefüggésben 

Az 52. cikk (4) bekezdésének utolsó albekezdése a 78. cikk (1) bekezdésének j) 
pontjával összefüggésben 

Az 54. cikk (5) bekezdése a 78. cikk (1) bekezdésének k) pontjával összefüggésben 

Az 58. cikk (2) bekezdése a 78. cikk (1) bekezdésének l) pontjával összefüggésben 

A 65. cikk (1) bekezdése a 78. cikk (1) bekezdésének m) pontjával összefüggésben 

A 68. cikk harmadik albekezdése a 78. cikk (1) bekezdésének n) pontjával 
összefüggésben 

78. cikk (1) bekezdés a) pont 

II. melléklet, 3.6.5. pont 

30. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1069/2009/EK rendelete a nem 
emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre 
vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

5. cikk (1) bekezdés** 

5. cikk (2) bekezdés* 

6. cikk (1) bekezdés 

6. cikk (2) bekezdés* 

7. cikk (4) bekezdés 

11. cikk (2) bekezdés 

15. cikk (1) bekezdés 

17. cikk (2) bekezdés 

18. cikk (3) bekezdés 

19. cikk (4) bekezdés 

20. cikk (11) bekezdés 

21. cikk (6) bekezdés 

27. cikk 

31. cikk (2) bekezdés 

32. cikk (3) bekezdés 

40. cikk a) pont  

40. cikk b) pont 

40. cikk f) pont 

42. cikk (2) bekezdés a) pont 

42. cikk (2) bekezdés b) pont  
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42. cikk (2) bekezdés c) pont 

43. cikk (3) bekezdés 

48. cikk (7) bekezdés a) pont  

48. cikk (7) bekezdés b) pont  

48. cikk (7) bekezdés d) pont 

48. cikk (8) bekezdés 

31. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 767/2009/EK rendelete a 
takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról, az 1831/2003/EK rendelet 
módosításáról, valamint a 79/373/EGK tanácsi irányelv, a 80/511/EGK bizottsági 
irányelv, a 82/471/EGK, 83/228/EGK, 93/74/EGK, 93/113/EK és 96/25/EK tanácsi 
irányelv és a 2004/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről  

6. cikk (2) bekezdés** 

17. cikk (4) bekezdés 

20. cikk (2) bekezdés 

27. cikk (1) bekezdés 

32. cikk (4) bekezdés 

32. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. május 6-i 470/2009/EK rendelete az állati 
eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-
határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK 
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, és a 2001/82/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról  

13. cikk (2) bekezdés 

19. cikk (3) bekezdés 

24. cikk (4) bekezdés 
33. Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1334/2008/EK rendelete az 

élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma 
tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK 
tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK 
irányelv módosításáról 

8. cikk (2) bekezdés** 

22. cikk** 

25. cikk (3) bekezdés 
34. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 16-i 1333/2008/EK rendelete az 

élelmiszer-adalékanyagokról  

9. cikk (2) bekezdés 

24. cikk (3) bekezdés* 

30. cikk (1) bekezdés* 

30. cikk (2) bekezdés* 

30. cikk (3) bekezdés* 
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30. cikk (5) bekezdés 

31. cikk* 

35. Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1332/2008/EK rendelete az 
élelmiszerenzimekről, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK 
tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv, a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 
258/97/EK rendelet módosításáról 

17. cikk (5) bekezdés 

36. Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1331/2008/EK rendelete az 
élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes 
engedélyezési eljárásának létrehozásáról 

7. cikk (4) bekezdés 

7. cikk (5) bekezdés* 

7. cikk (6) bekezdés** 

37. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1925/2006/EK rendelete a 
vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő 
hozzáadásáról 

3. cikk (3) bekezdés** 

4. cikk második albekezdés 

5. cikk (1) bekezdés 

6. cikk (6) bekezdés 

7. cikk (1) bekezdés 

8. cikk (2) bekezdés 

8. cikk (5) bekezdés** 

38. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1924/2006/EK rendelete az 
élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó 
állításokról  

1. cikk (2) bekezdés  

1. cikk (4) bekezdés 

3. cikk d) pont 

4. cikk (1) bekezdés első albekezdés 

4. cikk (1) bekezdés hatodik albekezdés  

4. cikk (5) bekezdés 

8. cikk (2) bekezdés  

28. cikk (4) bekezdés b) pont 

39. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/23/EK irányelve az 
emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, 
megőrzésére, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások 
megállapításáról 

8. cikk (5) bekezdés 



HU 18   HU 

28. cikk** 

40. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK rendelete a 
géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról 

12. cikk (4) bekezdés 

14. cikk (1) bekezdés harmadik francia bekezdés 

24. cikk (4) bekezdés 

32. cikk hatodik albekezdés 

47. cikk (3) bekezdés 

41. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. január 27-i 2002/98/EK irányelve az emberi 
vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és 
elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 
2001/83/EK irányelv módosításáról 

29. cikk első albekezdés** 

29. cikk második albekezdés a) pont  

29. cikk második albekezdés b) pont** 

29. cikk második albekezdés c) pont** 

29. cikk második albekezdés d) pont** 

29. cikk második albekezdés e) pont** 

29. cikk második albekezdés f) pont** 

29. cikk második albekezdés g) pont** 

29. cikk második albekezdés h) pont** 

42. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június. 10-i 2002/46/EK irányelve az 
étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről 

4. cikk (2) bekezdés 

4. cikk (5) bekezdés** 

5. cikk (4) bekezdés a „vitaminok és ásványi anyagok ... minimális mennyiségeinek” 
elfogadása tekintetében  

43. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. május 7-i 2002/32/EK irányelve a 
takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról 

7. cikk (2) bekezdés** 

8. cikk (1) bekezdés** 

8. cikk (2) bekezdés második francia bekezdés 

II. MELLÉKLET 

Az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásra hivatkozó, a végrehajtási aktusok rendszeréhez igazítandó jogiaktus-

rendelkezések8. 

                                                 
8 Tájékoztatás céljából a 182/2011/EU rendelet 8. cikke szerinti sürgősségi eljárásra hivatkozó 

rendelkezéseket e mellékletben **-gal jelöltük. 
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A. KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK, TARTALMAK ÉS TECHNOLÓGIÁK 
1. Az Európai Parlament és a Tanács 2008. június 30-i 626/2008/EK határozata a mobil 

műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) kiválasztásáról és 
engedélyezéséről 

9. cikk (3) bekezdés* 

2. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/22/EK irányelve az 
egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról 
(Egyetemes szolgáltatási irányelv) 

26. cikk (7) bekezdés 

27 a. cikk (5) bekezdés 

3. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve az 
elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös 
keretszabályozásáról (Keretirányelv) 

9b. cikk (3) bekezdés 

10. cikk (4) bekezdés 

15. cikk (4) bekezdés 

17. cikk (6) bekezdés a) pont 

19. cikk (4) bekezdés 

B. AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ UNIÓS FELLÉPÉS 
4. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i 406/2009/EK határozata az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi 
kötelezettségvállalásoknak megfelelő szintre történő csökkentésére irányuló 
tagállami törekvésekről. 

3. cikk (2) bekezdés 

5. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-i 2003/87/EK irányelve az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról 

11 a. cikk (8) bekezdés 

16. cikk (12) bekezdés 

E. VÁLLALKOZÁS- ÉS IPARPOLITIKA 

6. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. május 17-i 2006/42/EK irányelve a 
gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (átdolgozás) 

A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja a 9. cikk (3) bekezdésével összefüggésben 

D. KÖRNYEZETVÉDELEM 
7. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 25-i 1221/2009/EK rendelete a 

szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben 
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(EMAS) való önkéntes részvételéről és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 
2006/193/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről 

46. cikk (6) bekezdés 

E. STATISZTIKA 
8. Az Európai Parlament és a Tanács 2008. április 23-i 453/2008/EK rendelete a 

közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról 

5. cikk (1) bekezdés 

9. Az Európai Parlament és a Tanács 2008. február 20-i 177/2008/EK rendelete a 
vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 
2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 

6. cikk (3) bekezdés „a minőségről szóló beszámolók tartalmának és elkészítésük 
gyakoriságának” elfogadása tekintetében, összefüggésben a 15. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjával „a minőségről szóló beszámolók tartalmának és 
elkészítésük gyakoriságának” elfogadása tekintetében 

10. Az Európai Parlament és a Tanács 2007. június 20-i 716/2007/EK rendelete a 
külföldi leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi 
statisztikákról 

6. cikk (3) bekezdés a „minőségjelentések tartalmának és gyakoriságának” 
elfogadása tekintetében, összefüggésben a 9. cikk (2) bekezdésének c) pontjával 
„minőségjelentések tartalmának és gyakoriságának” elfogadása tekintetében 

11. Az Európai Parlament és a Tanács 2007. december 11-i 1445/2007/EK rendelete a 
vásárlóerő-paritással kapcsolatos alapinformációk szolgáltatására, valamint a 
vásárlóerő-paritás kiszámítására és közzétételére vonatkozó közös szabályok 
megállapításáról 

7. cikk (4) bekezdés a „minőségről szóló jelentések szerkezetének” elfogadása 
tekintetében, összefüggésben a 12. cikk (3) bekezdésének c) pontjával „minőségről 
szóló jelentések szerkezetének” meghatározása tekintetében 

12. Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 1552/2005/EK rendelete a 
vállalati szakképzésre vonatkozó statisztikákról 

9. cikk (4) bekezdés a „minőségről szóló beszámolók szerkezetének” elfogadása 
tekintetében 

13. Az Európai Parlament és a Tanács 2005. január 12-i 184/2005/EK rendelete a fizetési 
mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi 
befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról  

4. cikk (3) bekezdés a „a minőségről szóló beszámolók tartalmának és a benyújtás 
gyakoriságának” elfogadása tekintetében 

14. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. június 16-i 1177/2003/EK rendelete a 
jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) 

8. cikk (3) bekezdés 

15. cikk (5) bekezdés, összefüggésben a 15. cikk (2) bekezdés a) pontjával a „az 
Eurostat részére történő adattovábbítás technikai formátumának” meghatározása 
tekintetében,  
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A 15. cikk (5) bekezdése a 15. cikk (2) bekezdésének b) pontjával összefüggésben  

A 15. cikk (5) bekezdése a 15. cikk (2) bekezdésének d) pontjával összefüggésben 

15. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. február 27-i 450/2003/EK rendelete a 
munkaerőköltség-indexről 

8. cikk (2) bekezdés, összefüggésben a 11. cikk f) pontjával a „minőségről szóló 
beszámolók tartalmának” elfogadása tekintetében, 

16. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. november 25-i 2150/2002/EK rendelete az 
energiastatisztikáról 

6. cikk d) pont bekezdés a „minőségre vonatkozó jelentések tartalmának” 
meghatározása tekintetében 

F. BELSŐ PIAC ÉS SZOLGÁLTATÁSOK 
17. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 2009/110/EK irányelve az 

elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, 
folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv 
módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

14. cikk (2) bekezdés 

G. MOBILITÁSPOLITIKA ÉS KÖZLEKEDÉS 
18. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/725/EK rendelete a hajók 

és kikötőlétesítmények védelmének fokozásáról 

10. cikk (3) bekezdés** 

19. A Tanács 1997. december 11-i 97/70/EK irányelve a 24 méteres és annál hosszabb 
halászhajók összehangolt biztonsági rendszeréről 

8. cikk (a) bekezdés első francia bekezdés 

H. EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGY 
20. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 30-i 1223/2009/EK rendelete a 

kozmetikai termékekről 

18. cikk (2) bekezdés 

21. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1107/2009/EK rendelete a 
növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK 
tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről 

 A 17. cikk második albekezdése a 78. cikk (1) bekezdésének g) pontjával 
összefüggésben 

A 29. cikk (4) bekezdése a 78. cikk (1) bekezdésének g) pontjával összefüggésben 

22. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1069/2009/EK rendelete a nem 
emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre 
vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

40. cikk c) pont 
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40. cikk d) pont 

40. cikk e) pont 

41. cikk (1) bekezdés 

41. cikk (3) bekezdés 

42. cikk (2) bekezdés d) pont 

45. cikk (4) bekezdés 

48. cikk (7) bekezdés c) pont 

23. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 767/2009/EK rendelete a 
takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról, az 1831/2003/EK rendelet 
módosításáról, valamint a 79/373/EGK tanácsi irányelv, a 80/511/EGK bizottsági 
irányelv, a 82/471/EGK, 83/228/EGK, 93/74/EGK, 93/113/EK és 96/25/EK tanácsi 
irányelv és a 2004/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről 

7. cikk (2) bekezdés 

10. cikk (5) bekezdés* 

26. cikk (3) bekezdés  

24. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. május 6-i 470/2009/EK rendelete az állati 
eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-
határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK 
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, és a 2001/82/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról 

18. cikk** 

25. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1925/2006/EK rendelete a 
vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő 
hozzáadásáról 

6. cikk (1) bekezdés 

6. cikk (2) bekezdés 

26. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1924/2006/EK rendelete az 
élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó 
állításokról  

13. cikk (3) bekezdés 

13. cikk (4) bekezdés 

17. cikk (3) bekezdés első albekezdés 

17. cikk (3) bekezdés második albekezdés b) pont 

18. cikk (5) bekezdés első albekezdés 

18. cikk (5) bekezdés második albekezdés b) pont 

28. cikk (6) bekezdés a) pont ii. alpont 

27. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/23/EK irányelve az 
emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, 
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megőrzésére, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások 
megállapításáról  

8. cikk(6) bekezdés 

9. cikk(4) bekezdés 

28. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK rendelete a 
géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról 

3. cikk (2) bekezdés 

14. cikk (1) bekezdés első francia bekezdés 

14. cikk (1) bekezdés második francia bekezdés 

15. cikk (2) bekezdés 

26. cikk (1) bekezdés 

29. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. január 27-i 2002/98/EK irányelve az emberi 
vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és 
elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 
2001/83/EK irányelv módosításáról 

29. cikk második albekezdés i) pont 

30. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június. 10-i 2002/46/EK irányelve az 
étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről 

5. cikk (4) bekezdés a „ vitaminok és ásványi anyagok ... maximális ... 
mennyiségeinek” elfogadása tekintetében 



HU 24   HU 

 

III. MELLÉKLET 

Módosítások a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez, az 1221/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelethez, a 97/70/EK tanácsi irányelvhez, az 

1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez, a 2002/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvhez, valamint az 1257/96 tanácsi rendelethez  

A. KÖRNYEZETVÉDELEM 
1) A 66/2010/EK rendelet 6. cikkének (5) bekezdéséből a második albekezdést el 
kell hagyni. 

2) Az 1221/2009/EK rendelet az alábbiak szerint módosul: 

a) a 16. cikk (4) bekezdését el kell hagyni;  

b) a 30. cikk (6) bekezdését el kell hagyni. 

B. MOBILITÁSPOLITIKA ÉS KÖZLEKEDÉS 
3) A 97/70/EK irányelv 8. cikkének a) pontjából a második francia bekezdést el kell 
hagyni. 

C. EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGY 
4) Az 1333/2008/EK rendelet 23. cikkéből az (4) bekezdés második mondatát el kell 
hagyni. 

5) A 2002/46/EK irányelv 12. cikkéből a (3) bekezdést el kell hagyni. 

D. HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
6) Az 1257/96/EK rendelet 15. cikkéből az (1) bekezdést el kell hagyni. 


