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Módosítás 8
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Meg kell állapítani azokat a
kritériumokat, amelyek meghatározzák, 
hogy melyik a végrehajtási jogi aktusok 
elfogadására alkalmazandó eljárás. Az 
említett kritériumoknak kötelező 
erejűeknek kell lenniük annak érdekében,
hogy nagyobb következetességet érjenek 
el, és biztosítsák, hogy az eljárási 
követelmények arányosak legyenek az 
elfogadandó végrehajtási jogi aktusok 
jellegével.

(8) A végrehajtási jogi aktusok 
elfogadására alkalmazandó, az alap-
jogiaktusban meghatározott eljárás 
sérelme nélkül, a vizsgálóbizottsági 
eljárást alapvetően általános végrehajtási
intézkedések elfogadására kell 
felhasználni azokban az esetekben, ahol 
egységes feltételekre van szükség.

Or. en

Indokolás

Addig nem lehet követelményeket megállapítani, amíg a meglévő jogszabályokat nem hozzák 
összhangba a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról szóló 290. cikkel, amely immár olyan 
területeken is alkalmazható, ahol a Parlament a Lisszaboni Szerződés elfogadása után 
társjogalkotóvá vált. „A bizalom jó dolog. Az ellenőrzés még jobb.” Ezért a vizsgálóbizottsági 
eljárást kell alkalmazni.

Módosítás 9
Jo Leinen

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 

(9) A végrehajtási jogi aktusok 
elfogadására alkalmazandó eljárásokat az 
alap-jogiaktusban kell meghatározni.  A
vizsgálóbizottsági eljáráshoz kizárólag
olyan általános hatályú intézkedéseknél
szabad folyamodni, amelyek az EUMSz. 
209. cikkével összhangban nem az alap-
jogiaktusok nem alapvető fontosságú 
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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.

elemeinek kiegészítésére vagy 
módosítására szolgálnak 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.

Or. en

Módosítás 10
Satu Hassi

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 

(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 alapvetően az 
alap-jogiaktusok végrehajtására szolgáló 
általános hatályú 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, vagy a többség 
ellenzi őket, hacsak olyan kivételes 
körülmények nem valósulnak meg, amikor 
a Bizottság a kedvezőtlen vélemény 
ellenére is elfogadhatja, és korlátozott ideig 
alkalmazhatja az intézkedéseket. A 
Bizottságnak abban az esetben, ha a 
bizottság nem nyilvánított véleményt, a 
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tervezett intézkedéseket. bizottságon belül kifejtett álláspontok 
figyelembevételével felül kell vizsgálnia a 
tervezett intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Addig nem lehet követelményeket megállapítani, amíg a meglévő jogszabályokat nem hozzák 
összhangba a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról szóló 291. cikkel, amely olyan 
területeken is alkalmazható, ahol a Parlament a Lisszaboni Szerződés elfogadása után 
társjogalkotóvá vált. „A bizalom jó dolog. Az ellenőrzés még jobb.” Ezért amennyiben a 291. 
cikk nem alkalmazandó, a vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni.

Módosítás 11
Satu Hassi

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.

törölve

Or. en

Indokolás

A demokrácia a fékek és ellensúlyok rendszere. Elvi kérdés, hogy a hatalomátruházás 
ellenőrzés mellett történjék. Ezért elfogadhatatlan, hogy automatikusan a tanácsadó 
bizottsági eljárást alkalmazzák. 

Módosítás 12
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(12) Az Európai Parlamentet és a Tanácsot
azonnal, teljes körűen és egyenlően
tájékoztatni kell a bizottsági eljárásokról, 
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eljárásokról. amint a vonatkozó dokumentumok 
rendelkezésre állnak.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 13
Jo Leinen

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 
rendszeresen, a lehető legkorábbi 
időpontban tájékoztatni kell a bizottsági 
eljárásokról.

Or. en

Módosítás 14
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az 1999/468/EK határozatot hatályon 
kívül kell helyezni. Az 1999/468/EK 
határozatban és az e rendeletben 
megállapított szabályozás közötti átmenet 
biztosítása érdekében a meglévő
jogszabályoknak az említett határozatban 
megállapított eljárásokra vonatkozó 
hivatkozásait – a határozat 5a. cikkében 
előírt ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárás kivételével – az e 
rendeletben előírt megfelelő eljárásokra 
történő hivatkozásnak kell tekinteni. Az 

(14) Az 1999/468/EK határozatot azonnal
hatályon kívül kell helyezni, amint a 
meglévő alap-jogiaktusokat összhangba 
hozták az EUMSz. 290. és 291. cikkével.



AM\816195HU.doc 7/19 PE441.271v01-00

HU

1999/468/EK határozat 5a. cikkének 
joghatását meg kell őrizni az e cikkre 
hivatkozó alap-jogiaktusok 
alkalmazásában.

Or. en

Indokolás

Az automatikus kiigazítás visszamenőleg szentesítené a Lisszaboni Szerződés előtti helyzetet, 
ami a Parlament hatásköreinek azóta bekövetkezett bővülése fényében elfogadhatatlan. 
Azokon a politikaterületeken, amelyeken a Lisszaboni Szerződés előtt nem alkalmazták az 
együttdöntési eljárást, csak végrehajtási jogi aktusokat fogadhatnak el, mivel az ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárás előfeltétele az volt, hogy a vonatkozó jogi aktust 
együttdöntéssel fogadják el. Ez elfogadhatatlan. A 291. cikkhez való kiigazítás alapvető 
feltétele, hogy azokat a területeket, amelyeken a Parlament a közelmúltban társjogalkotóvá 
vált, hozzák összhangba a 290. cikkel.

Módosítás 15
Satu Hassi

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) azonos 
végrehajtási feltételek meglétét írja elő, és
szükségessé teszi a végrehajtási jogi 
aktusok Bizottság általi elfogadásának 
tagállami ellenőrzését.

Or. en

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi, hogy a rendelet nem alkalmazandó az összes végrehajtási 
jogi aktusra, csak olyan esetekben, amikor a 291. cikk értelmében azonos feltételekre van 
szükség. A végrehajtási jogi aktusok technikai útmutató feljegyzésekre is vonatkozhatnak, 
amelyek nem kötelező érvényűek. Ez utóbbi dokumentumok politikailag érzékeny természetűek 
is lehetnek (pl. a 2001/18. irányelv technikai útmutató feljegyzései), ezért ellenőrizni kell őket.
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Módosítás 16
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A vizsgálóbizottsági eljárás kizárólag 
az alábbiak elfogadására alkalmazható:

(2) A vizsgálóbizottsági eljáráshoz 
alapvetően olyan végrehajtási 
intézkedéseknél kell folyamodni, amelyek 
esetében azonos feltételeket írnak elő, és 
amelyek az EUMSz. 290. cikkével 
összhangban nem az alap-jogiaktusok 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
kiegészítésére vagy módosítására 
szolgálnak.

Or. en

Indokolás

Addig nem lehet követelményeket megállapítani, amíg a meglévő jogszabályokat nem hozzák 
összhangba a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról szóló 291. cikkel, amely olyan 
területeken is alkalmazható, ahol a Parlament a Lisszaboni Szerződés elfogadása után 
társjogalkotóvá vált. „A bizalom jó dolog. Az ellenőrzés még jobb.” Ezért amennyiben a 291. 
cikk nem alkalmazandó, a vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni.

Módosítás 17
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A vizsgálóbizottsági eljárás kizárólag
az alábbiak elfogadására alkalmazható:

(2) A vizsgálóbizottsági eljárás az alábbiak 
elfogadására alkalmazható:

Or. en
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Módosítás 18
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Általános hatályú végrehajtási 
intézkedések;

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás a 2. cikk (2) bekezdése ugyanezen szerző általi módosításából következik.

Módosítás 19
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Általános hatályú végrehajtási 
intézkedések;

a) Általános hatályú végrehajtási 
intézkedések, amelyek az EUMSz. 290. 
cikkével összhangban nem az alap-
jogiaktusok nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítésére vagy 
módosítására szolgálnak;

Or. en

Módosítás 20
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az alábbiakra vonatkozó egyéb 
végrehajtási intézkedések:

törölve

i. közös mezőgazdasági és közös halászati 
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politika;
ii. környezetvédelem, biztonság és 
védelem, vagy az emberek, állatok, illetve 
növények egészségének és biztonságának 
védelme;
iii. közös kereskedelempolitika.

Or. en

Indokolás

A módosítás a 2. cikk (2) bekezdése ugyanezen szerző általi módosításából következik.

Módosítás 21
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont – ii alpont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. környezetvédelem, biztonság és 
védelem, vagy az emberek, állatok, illetve 
növények egészségének és biztonságának 
védelme;

törölve

Or. en

Módosítás 22
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tanácsadó bizottsági eljárás 
alkalmazandó valamennyi egyéb 
végrehajtási intézkedés esetében, és –
amikor megfelelőnek tekinthető – a (2) 
bekezdésben említett végrehajtási 
intézkedések esetében.

törölve

Or. en
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Indokolás

A módosítás a 2. cikk (2) bekezdése ugyanezen szerző általi módosításából következik.

Módosítás 23
Corinne Lepage

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.

Or. fr

Módosítás 24
Satu Hassi

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.

(4) Ha a bizottság nem nyilvánított 
véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el a 
tervezett intézkedéseket, amennyiben az
EUMSz. 238. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően a többség ellenzi azokat. Az
elnök a bizottság elé terjesztheti a tervezett 
intézkedések módosított változatát.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt végrehajtási jogi aktusokat legalább a tagállamok egyszerű 
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többségének támogatnia kell.

Módosítás 25
Corinne Lepage

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.

(4) Ha a Tanács elfogadható határidőn 
belül 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.

Or. fr

Módosítás 26
Corinne Lepage

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 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 
tervezetét.
A Bizottság tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot az általa 
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tervezett intézkedésekről.

Or. fr

Módosítás 27
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (3) bekezdéstől eltérve, a Bizottság
elfogadhatja azokat a tervezett 
intézkedéseket, amelyek nincsenek 
összhangban a bizottság véleményével, ha 
a kötelező határidőn belüli elfogadás 
elmulasztása jelentős piaci zavarokat 
idézne elő, vagy veszélyeztetné az emberi 
biztonságot, illetve az Unió pénzügyi 
érdekeit.

 A (3) és (4) bekezdéstől eltérve, a 
Bizottság olyan tervezett intézkedéseket is 
elfogadhat, amelyek nincsenek 
összhangban a bizottság véleményével,
vagy amelyekkel kapcsolatban a bizottság 
nem nyilvánított véleményt, és a 
tagállamok többsége az EUMSz. 238. 
cikke (1) bekezdése szerint ellenzi azokat,
ha a kötelező határidőn belüli elfogadás 
elmulasztása veszélyeztetné az emberi 
biztonságot, illetve az Unió pénzügyi 
érdekeit.

Or. en

(A (4) bekezdésre vonatkozóan ugyanezen szerző által előterjesztett módosításhoz 
kapcsolódik)

Indokolás

A módosítás célja a Bizottság felülbírálati jogkörének kiterjesztése azokra az esetekre, amikor 
a bizottság nem nyilvánít véleményt, illetve a tagállamok egyszerű többsége ellenzi az 
intézkedést. Nehéz belátni, hogy a jelentős piaci zavarokat miért kellene követelményeként 
kezelni arra vonatkozólag, hogy a Bizottság felülbírálhassa a tagállamok többségének 
álláspontját.

Módosítás 28
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés 
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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 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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 29
Corinne Lepage

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 

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 
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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.

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.

Or. fr

Módosítás 30
Satu Hassi

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,

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 31
Satu Hassi

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
megkapja az (1) bekezdésben említett
információkat, amint azok rendelkezésre 
állnak.

Or. en
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Indokolás

A betekintési jog fenntartása érdekében a vonatkozó információkat azonnal továbbítani kell a 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amint azok rendelkezésre állnak.

Módosítás 32
Jo Leinen

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 a lehető leghamarabb hozzáférést 
kell biztosítani az (1) bekezdésben említett 
információkhoz.

Or. en

Módosítás 33
Satu Hassi

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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 34
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1999/468/EK határozatot hatályon 
kívül kell helyezni.

A 1999/468/EK határozat [...*]-i hatállyal 
hatályát veszti.
* beillesztendő a 10a. cikkben említett meglévő 
jogi aktusok kiigazításának hatályba lépési dátuma

Or. en

Indokolás

A jelenlegi komitológiai határozatot csak akkor szabad hatályon kívül helyezni, ha a meglévő 
jogi aktusok kiigazítása már megtörtént.

Módosítás 35
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A meglévő alap-jogiaktusok kiigazítása törölve
(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:
a) az 1999/468/EK határozat 3. cikkére 
történő hivatkozásokat az e rendelet 4. 
cikkére történő hivatkozásokként kell 
értelmezni;
b) az 1999/468/EK határozat 4. és 5. 
cikkére történő hivatkozásokat az e 
rendelet 5. cikkére történő 
hivatkozásokként kell értelmezni;
c) az 1999/468/EK határozat 6. cikkére 
történő hivatkozásokat az e rendelet 6. 
cikkére történő hivatkozásokként kell 
értelmezni;
d) az 1999/468/EK határozat 7. és 8. 
cikkére történő hivatkozásokat az e 
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rendelet 8. cikkére történő 
hivatkozásokként kell értelmezni.
(2) E rendelet 3. és 7. cikke az összes 
meglévő bizottságra alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Az automatikus kiigazítás visszamenőleg szentesítené a Lisszaboni Szerződés előtti helyzetet, 
ami a Parlament hatásköreinek azóta bekövetkezett bővülése fényében elfogadhatatlan. 
Azokon a politikaterületeken, amelyeken a Lisszaboni Szerződés előtt nem alkalmazták az 
együttdöntési eljárást, csak végrehajtási jogi aktusokat fogadhatnak el, mivel az ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárás előfeltétele az volt, hogy a vonatkozó jogi aktust 
együttdöntéssel fogadják el. Ez elfogadhatatlan.

Módosítás 36
Corinne Lepage

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 2011 
előtt jogalkotási javaslatot terjeszt elő, 
amely tartalmazza, hogy mely 
intézkedések tartozhatnak 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.

Or. fr

Módosítás 37
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
A meglévő jogi aktusok kiigazítása

A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől 
számított egy éven belül elvégzi a 
hatályban lévő uniós jogszabályok 
vizsgálatát, és benyújtja a Lisszaboni 
Szerződés rendelkezéseivel, és különösen 
az EUMSz. 290. és 291. cikkével való 
összehangolásuk érdekében szükséges 
jogalkotási javaslatokat.

Or. en

Indokolás

Az összehangolást csak eseti alapon lehet elvégezni. A Bizottságnak pontos határidőt kell adni 
a szükséges előterjesztések elkészítéséhez.

Módosítás 38
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet 10. cikke 2010. december 1-
jétől alkalmazandó.

törölve

Or. en

Indokolás

A 10. cikk elhagyásának következménye.


