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Módosítás 16
Cristian Silviu Buşoi

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 és teljes körűen tájékoztatni 
kell a bizottsági eljárásokról. Amennyiben 
ez ellenőrzési jogának gyakorlásához 
szükséges, az Európai Parlament számára 
biztosítani kell azt lehetőséget, hogy – a 
végrehajtási intézkedések elfogadása 
tekintetében szavazati jog nélkül – részt 
vegyen a bizottsági üléseken.

Or. en

Módosítás 17
Louis Grech

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

(14) Az 1999/468/EK határozatot hatályon 
kívül kell helyezni. A meglévő alap-
jogiaktusokban található, e határozatban 
foglalt eljárásokra való hivatkozásokat a 
lehető legrövidebb időn belül, de 
legkésőbb ...*-ig hozzá kell igazítani az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. és 291. cikkében rögzített, 
felhatalmazáson alapuló és végrehajtási 
hatáskörökre vonatkozó új szabályokhoz. 
Amíg ez a kiigazítás meg nem történik, az
1999/468/EK határozatban és az e 
rendeletben megállapított szabályozás 
közötti átmenet biztosítása érdekében 
átmenetileg az e rendeletben 
meghatározott eljárások alkalmazandók 
azon esetekben, amikor a meglévő 
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jogszabályok az említett határozatban 
megállapított eljárásokra hivatkoznak; ez 
alól kivételt képez a határozat 5a. cikkében 
előírt ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárás, amit átmenetileg 
továbbra is alkalmazni kell.
_____________

* E rendelet hatálybalépése után két évvel.

Or. en

Indokolás

A 9. és 10. cikkben előírt automatikus kiigazítási mechanizmus láthatóan azon a helytelen 
feltevésen alapul, hogy a jelenleg komitológiai eljárások tárgyát képező valamennyi 
végrehajtói hatáskört – az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás kivételével – a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően az EUMSz. 291. cikke értelmében vett 
végrehajtási jogi aktus elfogadására irányuló hatáskörnek kell tekinteni. Ezzel azonban 
figyelmen kívül hagynánk, hogy lehetnek olyan végrehajtói hatáskörök, amelyek bár nem az 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárások vonatkoznak rájuk, mégis a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kategóriájába tartoznak (EUMSz. 290. cikk). Ezért a 
meglévő jogszabályok kiigazítását egyedi elbírálás alapján kell végrehajtani.

Módosítás 18
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia 
a meglévő közösségi vívmányokat, és 
mielőbb be kell nyújtania a Lisszaboni 
Szerződés rendelkezéseivel, és különösen 
az EUMSz. 290. és 291. cikkével való 
összehangolásuk érdekében szükséges 
jogalkotási javaslatokat. 

Or. de

Indokolás

Minél előbb meg kell kezdeni a meglévő közösségi vívmányoknak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokról és végrehajtási intézkedésekről szóló szabályokhoz való hozzáigazítását, mivel 
egyedi elbírálás alapján kell eljárni.
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Módosítás 19
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács a 6a. cikkel összhangban kifogást 
kíván benyújtani a javasolt intézkedés-
tervezetekkel szemben, tekintettel kell 
lennie a végrehajtási intézkedések 
sürgősségére, és nem akadályozhatja a 
Bizottság által az (5) bekezdés első 
mondatában említett esetekben 
végrehajtott intézkedést. Ennek érdekében 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
a kifogásokat ugyanazon a határidőn 
belül kell benyújtaniuk, mint amelyet a 
bizottságnak szabtak véleménye 
elfogadására.
Kifogás esetén a Bizottságnak azonnal 
módosítania kell a végrehajtási 
intézkedést az Európai Parlament vagy a 
Tanács ellenvetéseinek megfelelően, majd 
el kell fogadnia a módosított intézkedést.
A Bizottság a módosításról tájékoztatja az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot.
További kifogások esetén, amint az (5) 
bekezdésben említett körülmények 
megszűntek, a Bizottságnak hatályon 
kívül kell helyeznie az intézkedéseket, és 
új intézkedéseket kell előterjesztenie.

Or. en

Indokolás

A 6a. cikk rendelkezései akadályozhatják a Bizottságot a sürgős fellépésben, ezért az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak ésszerű módon, vagyis az ügyek sürgősségét figyelembe véve, 
és a bizottságéval azonos határidőn belül kell élniük e lehetőséggel. A 6a. cikk 
alkalmazásához kapcsolt határidőre azért van szükség, mert máskülönben a (3) bekezdéstől 
való eltérés értelmét elvesztené.
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Módosítás 20
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az Európai Parlament számára 
biztosítani kell a jogot, hogy részt 
vehessen a bizottsági üléseken.
E célból az Európai Parlament kijelöli azt 
a legfeljebb 3 képviselőt, aki részt vesz az 
üléseken. Az Európai Parlament 
képviselői semmilyen módon nem vesznek 
részt a bizottsági véleményre irányuló 
döntéshozatalban. Feladatuk, hogy a 
fejleményekről mielőbb beszámoljanak az 
illetékes parlamenti bizottságnak.

Or. en

Indokolás

A Parlament számára fontos a bizottsági vélemények mögött meghúzódó indokok ismerete.
Ezért a legjobb megoldás, ha az Európai Parlament közvetlenül, a saját képviselőin keresztül 
tájékozódhat. Kimondottan csak képviselőként vannak jelen, nem tagjai a bizottságnak, így ott 
nem rendelkeznek szavazati joggal.

Módosítás 21
Louis Grech

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az 1999/468/EK határozat ...*-i hatállyal 
hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett határozat 5a. 
cikkének joghatását meg kell őrizni az e 
cikkre hivatkozó, meglévő alap-
jogiaktusok alkalmazásában.

_____________
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* E rendelet hatálybalépése után két évvel.

Or. en

Indokolás

A 9. és 10. cikkben előírt automatikus kiigazítási mechanizmus láthatóan azon a helytelen 
feltevésen alapul, hogy a jelenleg komitológiai eljárások tárgyát képező valamennyi 
végrehajtói hatáskört – az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás kivételével – a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően az EUMSz. 291. cikke értelmében vett 
végrehajtási jogi aktus elfogadására irányuló hatáskörnek kell tekinteni.  Ezzel azonban 
figyelmen kívül hagynánk, hogy lehetnek olyan végrehajtói hatáskörök, amelyek bár nem az 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárások vonatkoznak rájuk, mégis a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kategóriájába tartoznak (EUMSz. 290. cikk). Ezért a 
meglévő jogszabályok kiigazítását egyedi elbírálás alapján kell végrehajtani.

Módosítás 22
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az 1999/468/EK határozat 2010. 
december 1-jei hatállyal hatályát veszti.

Or. de

Indokolás

Máskülönben a 12. cikk 2. mondata miatt átmenetileg joghézag keletkezne. Az alap-
jogiaktusokban található, a komitológiáról szóló 1999/438/EK határozatra történő 
hivatkozások a jelen rendelet hatálybalépése és a 10. cikk szerinti automatikus kiigazítás 
megkezdése közötti időszakban tárgytalanok lennének.

Módosítás 23
Louis Grech

Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
A meglévő jogi aktusok kiigazítása
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9a. A Bizottság ...*-ig felülvizsgálja a 
jelen rendelet hatálybalépése előtt 
elfogadott alap-jogiaktusokat, hogy azokat 
hozzáigazítsa az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. és 291. 
cikkében rögzített, felhatalmazáson 
alapuló és végrehajtási hatáskörökre 
vonatkozó új szabályokhoz A Bizottság a 
felülvizsgálat előrehaladásáról 
rendszeresen jelentést tesz az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Adott 
esetben a jelentést megfelelő jogalkotási 
javaslat kíséri.
_____________
* E rendelet hatálybalépése után két évvel.

Or. en

Indokolás

A 9. és 10. cikkben előírt automatikus kiigazítási mechanizmus láthatóan azon a helytelen 
feltevésen alapul, hogy a jelenleg komitológiai eljárások tárgyát képező valamennyi 
végrehajtói hatáskört – az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás kivételével – a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően az EUMSz. 291. cikke értelmében vett 
végrehajtási jogi aktus elfogadására irányuló hatáskörnek kell tekinteni. Ezzel azonban 
figyelmen kívül hagynánk, hogy lehetnek olyan végrehajtói hatáskörök, amelyek bár nem az 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárások vonatkoznak rájuk, mégis a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kategóriájába tartoznak (EUMSz. 290. cikk). Ezért a 
meglévő jogszabályok kiigazítását egyedi elbírálás alapján kell végrehajtani.

Módosítás 24
Louis Grech

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A meglévő alap-jogiaktusok kiigazítása Átmeneti intézkedések
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. Mindaddig, amíg az 1999/468/EK 
határozatnak megfelelően a végrehajtási 
hatáskörök Bizottság általi gyakorlását 
előíró, e rendelet hatálybalépését 
megelőzően elfogadott alap-jogiaktusok 
9a. cikk szerinti kiigazítása megtörténik, a 
következő szabályokat kell alkalmazni:
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(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 eljárást kell 
alkalmazni;

(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 vizsgálati eljárást kell alkalmazni;

(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. cikkét kell 
alkalmazni;

(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. cikkét kell 
alkalmazni.

2. E rendelet 3. és 7. cikke az összes 
meglévő bizottságra alkalmazandó.

2. E rendelet 3. és 7. cikke az (1) bekezdés 
értelmében az összes meglévő bizottságra 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

A 9. és 10. cikkben előírt automatikus kiigazítási mechanizmus láthatóan azon a helytelen 
feltevésen alapul, hogy a jelenleg komitológiai eljárások tárgyát képező valamennyi 
végrehajtói hatáskört – az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás kivételével – a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően az EUMSz. 291. cikke értelmében vett 
végrehajtási jogi aktus elfogadására irányuló hatáskörnek kell tekinteni. Ezzel azonban 
figyelmen kívül hagynánk, hogy lehetnek olyan végrehajtói hatáskörök, amelyek bár nem az 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárások vonatkoznak rájuk, mégis a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kategóriájába tartoznak (EUMSz. 290. cikk). Ezért a 
meglévő jogszabályok kiigazítását egyedi elbírálás alapján kell végrehajtani.


