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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 291. cikke megállapítja a végrehajtási jogi 
aktusok elfogadására vonatkozó keretet. A 291. cikk (3) bekezdése kifejezetten úgy 
rendelkezik, hogy az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak rendelet útján meg kell határoznia 
a Bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályait és általános elveit. 

E rendeletre irányuló javaslatában (COM (2010)0083) a Bizottság e követelmény 
végrehajtására törekszik azáltal, hogy bevezeti a végrehajtási jogi aktusok elfogadására a 
tanácsadó bizottsági és a vizsgálóbizottsági eljárást.

A javasolt rendelkezésnek egyértelműen jeleznie kell, hogy az új eljárások értelmében a 
Parlament és a Tanács egyenjogú a bizottsági ülésekre vonatkozó információkhoz való 
hozzáférés tekintetében. A javasolt rendelkezés 8. cikkét ezért meg kell erősíteni, hogy 
kifejezetten a Parlament és a Tanács számára ezen információkhoz egyenlő hozzáférést 
biztosítson, amint azok elérhetővé válnak.

A meglévő komitológiai határozat1 3., 4. és 5. cikkében szereplő meglévő tanácsadó 
bizottsági, irányítóbizottsági és szabályozási bizottsági eljárások automatikus összehangolása 
a meglévő uniós vívmányok felülvizsgálata nélkül nem helyénvaló. Alaposan meg kell 
vizsgálni a meglévő uniós vívmányokat annak meghatározása érdekében, hogy valójában 
mely intézkedések tartoznak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke alapján 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal, és melyek az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 291. cikke alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokkal kapcsolatos 
rendelkezések közé. A javasolt rendelet 10. cikkét ezért meg kell erősíteni azáltal, hogy a 
Bizottságtól megköveteljék egy ilyen felülvizsgálat elvégzését, és a felülvizsgálatot követően 
a megfelelő jogalkotási javaslat benyújtását.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a Jogi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő 
módosításokat:

Módosítás 1

                                               
1  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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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 
figyelembevételével felülvizsgálja a 
tervezett intézkedéseket.

(9) Az alap-jogiaktusnak tartalmaznia 
kell, hogy mely intézkedések esetében kell 
a vizsgálóbizottsági eljáráshoz, és mely 
esetekben kell a tanácsadó bizottsági 
eljáráshoz folyamodni. 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 figyelembevételével 
felülvizsgálja a tervezett intézkedéseket.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az Európai Parlamentet és a Tanácsot
rendszeresen tájékoztatni kell a bizottsági 
eljárásokról.

(12) Az Európai Parlamentet és a Tanácsot
azonnal, teljes körűen és egyenlően
tájékoztatni kell a bizottsági eljárásokról, 
amint a vonatkozó dokumentumok 
rendelkezésre állnak, és számukra az ezen 
eljárásokra vonatkozó információkhoz 
egyenlő hozzáférést kell biztosítani.
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Indokolás

Nem elégséges a Parlamentet és a Tanácsot „rendszeresen” tájékoztatni. Mindkét intézmény 
tájékoztatásáról „valós időben” kell gondoskodni.

Módosítás 3

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 a bizottság nem nyilvánított 
véleményt, a Bizottság nem fogadja el 
azokat, és további megvitatás céljából
haladéktalanul benyújtja a Tanácshoz a 
szükséges intézkedésekre vonatkozó 
javaslatát, vagy a tervezet módosított 
változatát, és tájékoztatja erről az Európai 
Parlamentet.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – -1 albekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSz.) 294. cikke értelmében 
elfogadott alap-jogiaktus alkalmazásában 
az Európai Parlament vagy a Tanács a 
bizottság véleményétől függetlenül 
kifogást emelhet a tervezett intézkedések 
ellen azzal az indokolással, hogy azok 
ellentétesek a jogalkotónak az alap-
jogiaktusban kifejezett szándékával.
Ebben az esetben a javasolt intézkedéseket 
nem fogadják el. Az Európai Parlament 
vagy a Tanács kifogásának okait 
figyelembe véve a Bizottság benyújthatja a 
bizottságnak az intézkedések felülvizsgált 
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tervezetét.
A Bizottság tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot az általa 
tervezett intézkedésekről.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ilyen esetben a Bizottság haladéktalanul 
tájékoztatja a bizottságot az intézkedések 
elfogadásának indokairól, és második 
megvitatás céljából a bizottság elé 
terjesztheti azokat. A Bizottság 
haladéktalanul hatályon kívül helyezi az 
elfogadott intézkedéseket, ha azok 
nincsenek összhangban a bizottság 
második véleményével, vagy az 
elfogadásuk utáni egy hónapon belül nem 
bocsátják második vitára azokat. Az 
említett intézkedések hatályban maradnak, 
ha összhangban állnak a bizottság második 
véleményével, vagy amennyiben a 
bizottság nem nyilvánított véleményt.

Ilyen esetben a Bizottság haladéktalanul 
tájékoztatja a bizottságot, az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot az intézkedések 
elfogadásának indokairól, és második 
megvitatás céljából a bizottság elé 
terjesztheti azokat. A Bizottság 
haladéktalanul hatályon kívül helyezi az 
elfogadott intézkedéseket, ha azok 
nincsenek összhangban a bizottság 
második véleményével, a bizottság nem 
nyilvánított véleményt velük kapcsolatban, 
a tagállamok többsége az EUMSz. 238. 
cikke (1) bekezdése szerint kifogásolja 
azokat, illetve az elfogadásuk utáni egy 
hónapon belül nem bocsátják második 
vitára azokat. Az említett intézkedések 
hatályban maradnak, ha összhangban 
állnak a bizottság második véleményével, 
vagy amennyiben a bizottság nem 
nyilvánított véleményt, illetve ha a 
tagállamok többsége az EUMSz. 238. 
cikke (1) bekezdése szerint nem ellenzi 
azokat.

Indokolás

Amennyiben a második körben az intézkedést még mindig ellenzi a tagállamok egyszerű 
többsége, a Bizottságot nem szabad felhatalmazni annak elfogadására.

Módosítás 6
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szavazási eredmények, (d) a szavazási eredmények, az egyes 
tagállamok álláspontjával együtt,

Indokolás

A szavazás végső eredménye mellett fontos ismerni az egyes tagállamok szavazatát is.

Módosítás 7

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 és a Tanács 
számára egyenlő hozzáférést kell 
biztosítani az (1) bekezdésben említett 
információkhoz – amelyeket egy időben és 
ugyanolyan feltételekkel kapnak meg –, 
amint azok rendelkezésre állnak.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az Európai Parlament képviselői 
megfigyelőként részt vehetnek a bizottság 
ülésein.

Indokolás

A Parlament számára is lehetővé kell tenni a bizottsági üléseken való részvételt.

Módosítás 9
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A Bizottság elvégzi a hatályos európai 
jogszabályok vizsgálatát, és legkésőbb 
2011. december 31-ig jogalkotási 
javaslatot terjeszt elő, amely 
összehangolja a meglévő uniós 
jogszabályokat az EUMSz. 290. és 291. 
cikkével, és különösen amely tartalmazza, 
hogy mely intézkedések tartoznak az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikke alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal, 
és melyek az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 291. cikke alapján 
elfogadott végrehajtási jogi aktusokkal 
kapcsolatos rendelkezések közé.
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