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RÖVID INDOKOLÁS

A végrehajtási aktusok elfogadásának lehetőségét az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 291. cikke mondja ki, amely úgy rendelkezik, hogy azokban az esetekben, ahol 
kötelező erejű uniós jogi aktusok egységes végrehajtási feltételeire van szükség, a jogalkotó 
végrehajtási hatásköröket ruházhat a Bizottságra.

A Lisszaboni Szerződés a Parlamentet és a Tanácsot egyenjogúként tekinti azokban az 
esetekben, ahol a rendes jogalkotási eljárás alkalmazandó, többek között végrehatási 
hatáskörök Bizottságra történő ruházása tekintetében. Ebből kifolyólag különösen fontos az 
ellenőrzési jog fenntartása, amelyet jelenleg az 1999/468/EK tanácsi határozat 8. cikke 
biztosít a Parlament számára, továbbá a társjogalkotók számára garantálni annak lehetőségét, 
hogy a tervezett intézkedések ellen kifogást emeljenek. Emellett a Parlament számára nyitottá 
kell tenni a bizottsági üléseket; valamint a Parlament és a Tanács számára nyújtott információ 
terén is indokolt lenne javítást eszközölni (például a jóval hamarabb elérhető napirendek, az 
ülések jegyzőkönyve, részletes szavazati lista tekintetében).

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
(3) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés jelenleg úgy rendelkezik, hogy 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
meg kell határoznia a Bizottság 
végrehajtási hatáskörének gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályait és általános 
elveit.

(3) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés jelenleg úgy rendelkezik, hogy 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
előre meg kell határoznia a Bizottság 
végrehajtási hatáskörének gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályait és általános 
elveit.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 291. cikke szövegezésének való megfelelés 
érdekében.
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
(4a) preambulumbekezdés (új)

Módosítás

(4a) Mindazokon a területeken, ahol a 
rendes jogalkotási eljárás alkalmazandó, 
különösen végrehajtási hatáskörök 
Bizottságra történő átruházása 
tekintetében, fontos biztosítani az Európai 
Parlament egyenjogúságát a Tanáccsal.

Or. en

Indokolás

A Lisszaboni Szerződés értelmében rendkívüli fontos biztosítani azt, hogy olyan esetekben, 
ahol az alap-jogiaktust rendes jogalkotási eljárás keretében fogadták el, a végrehajtási 
hatáskörök átruházása tekintetében a Parlament a Tanáccsal egyenjogú.

Módosítás 3

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.

Or. en

Indokolás

Fontos annak biztosítása, hogy a Parlament ne csupán rendszeres, hanem teljes körű 
tájékoztatást kapjon.

Módosítás 4
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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) szükségessé 
teszi – amennyiben a kötelező erejű uniós 
aktusok egységes végrehajtási feltételeket 
igényelnek – az ilyen kötelező erejű 
végrehajtási jogi aktusok Bizottság általi 
elfogadásának tagállami ellenőrzését.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 291. cikke szövegezésének való megfelelés 
érdekében. 

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a tervezett intézkedések 
összhangban állnak a bizottság 
véleményével, a Bizottság elfogadja 
azokat, hacsak olyan kivételes 
körülmények vagy olyan új tényezők nem 
merülnek fel, amelyek igazolhatják az 
intézkedések elfogadásának mellőzését. 
Ilyen esetekben az elnök új tervezetet 
terjeszthet a bizottság elé a meghozandó 
intézkedésekről.

(2) Ha a tervezett intézkedések 
összhangban állnak a bizottság 
véleményével, a Bizottság a 6a. cikk 
sérelme nélkül elfogadja azokat, hacsak 
olyan kivételes körülmények vagy olyan új 
tényezők nem merülnek fel, amelyek 
igazolhatják az intézkedések elfogadásának 
mellőzését. Ilyen esetekben az elnök új 
tervezetet terjeszthet a bizottság elé a 
meghozandó intézkedésekről.

Or. en

Indokolás

Az újonnan bevezetésre kerülő 6a. cikknek való megfelelés érdekében.
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Módosítás 6

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 – a 6a. cikk 
sérelme nélkül – elfogadhatja a tervezett 
intézkedéseket. Amennyiben a Bizottság 
nem fogadja el a tervezett intézkedéseket, 
az elnök a bizottság elé terjesztheti azok 
módosított változatát.

Or. en

Indokolás

Az újonnan bevezetésre kerülő 6a. cikknek való megfelelés érdekében.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
5. cikk – 5. bekezdés – 1. albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) 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.

(5) A (3) bekezdéstől eltérve, a Bizottság –
a 6a. cikk sérelme nélkül –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.

Or. en

Indokolás

Az újonnan bevezetésre kerülő 6a. cikknek való megfelelés érdekében.

Módosítás 8
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Rendeletre irányuló javaslat
6. cikk – 4. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Vizsgálóbizottsági eljárás esetén, ha az 
intézkedések – az 5. cikk (3) bekezdése 
szerint – nincsenek összhangban a 
bizottság véleményével, a Bizottság 
hatályon kívül helyezi a (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott intézkedéseket.

(4) Vizsgálóbizottsági eljárás esetén, ha az 
intézkedések – az 5. cikk (3) bekezdése 
szerint – nincsenek összhangban a 
bizottság véleményével, a Bizottság 
hatályon kívül helyezi az e cikk (2) 
bekezdésének megfelelően elfogadott 
intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

A szövegezés minőségének javítása és a félreértések elkerülése érdekében. 

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
6a. cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
A Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó ellenőrzés az 

Európai Parlament és a Tanács részéről
Amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács úgy ítéli, hogy a tervezett 
intézkedések – amelyek elfogadását 
fontolóra vették, és amelyeket a Szerződés 
294. cikke alapján elfogadott alap-
jogiaktusnak megfelelően benyújtottak 
egy bizottsághoz – nincsenek összhangban 
az alap-jogiaktussal, akkor kifogást emel 
az intézkedések tervezetével szemben, a 
Bizottság pedig ismételten megvizsgálja 
azokat. A Bizottság – a kifogás okait 
figyelembe véve és a folyamatban lévő 
eljárás határidőinek betartásával – új 
intézkedéstervezetet terjeszthet a bizottság 
elé, illetve a Szerződés alapján javaslatot 
nyújthat be az Európai Parlamenthez és a 
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Tanácshoz.
A Bizottság tájékoztatja az Európai 
Parlamentet, a Tanácsot és a bizottságot 
az általa tenni kívánt intézkedésekről és 
azok indokairól.

Or. en

Indokolás

Fenn kell tartani a Parlament ellenőrzési jogát, amelyet jelenleg a komitológiai határozat 8. 
cikke garantál (1999/468/EC határozat).

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
8. cikk – 1. bekezdés – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a bizottsági ülések napirendje, a) a bizottsági ülések napirendje, amit az 
ülések előtt ésszerű időn belül 
rendelkezésre kell bocsátani,

Or. en

Indokolás

Gondoskodni kell arról, hogy a napirendek idejekorán elérhetőek legyenek, hogy a Parlament 
minél hamarabb értesülhessen az ülésen megvitatásra kerülő tervezett intézkedésekről, és így 
felkészülhessen jövőbeni tevékenységeire.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
8. cikk – 1. bekezdés – b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

Nem csak az összefoglaló jegyzőkönyvek elérhetőségét kell biztosítani, hanem a 
jegyzőkönyvekét is (a jegyzőkönyvekbe való betekintés kérelmének lehetőségét az Európai 
Parlament és a Bizottság közti intézményközi megállapodás (2008/C 143/01) biztosítja).

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
8. cikk – 1. bekezdés – d) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szavazási eredmények, d) a szavazás részletes eredményei, az 
egyes tagállamok szavazáshoz fűzött 
indoklásával együtt, 

Or. en

Indokolás

Fontos tudni az ellenszavazatok vagy tartózkodások indokait, mivel ezek rávilágíthatnak a 
problémákra, amelyek esetleg felmerülhetnek a tervezett intézkedésekkel kapcsolatban.

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai Parlament számára 
biztosítani kell a jogot, hogy részt 
vehessen a bizottsági üléseken. 

Or. en

Indokolás

Fontos tudni az ellenszavazatok vagy tartózkodások indokait, mivel ezek rávilágíthatnak a 
problémákra, amelyek esetleg felmerülhetnek a tervezett intézkedésekkel kapcsolatban.
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
10. cikk – 1. bekezdés – d) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az 1999/478/EC határozat 7. cikke és e rendelet 8. cikke főként a tájékoztatás nyújtására 
vonatkoznak, míg az 1999/468/EC határozat 8. cikke az ellenőrzés jogára vonatkozik.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
10. cikk – 1. bekezdés – da) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az 1999/468/EK határozat 8. cikkére 
történő hivatkozásokat az e rendelet 6a. 
cikkére történő hivatkozásokként kell 
értelmezni.

Or. en

Indokolás

Az újonnan bevezetésre kerülő 6a. cikknek való megfelelés érdekében.


