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RÖVID INDOKOLÁS

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a jelenlegi komitológiai rendelkezéseket az 
EUMSz. 290. és 291. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és 
végrehajtási aktusok fogják felváltani 

A már meglévő jogszabályoknak a Lisszaboni Szerződés rendelkezéseinek megfelelő ezen 
kiigazítása alapvető fontosságú, különösen azokon a politikai területeken, amelyeket (mint 
például a közös kereskedelmi politikát) nem az együttdöntési eljárás keretében fogadtak el, és 
amelyeket így 2006-tól kezdődően nem igazítottak hozzá az ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárás révén a fokozott parlamenti ellenőrzéshez.

Az érintett jogi aktusok nagy számára való tekintettel, valamint figyelembe véve a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási aktusok közötti különbségtétel 
összetett folyamatát, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság eseti elbírálás alapján lefolytatott, 
nehéz tárgyalásokra számít a Bizottsággal és a társjogalkotóval.

A közös kereskedelmi politika esetében a rendes jogalkotási eljárás alkalmazásával az 
EUMSz. az Európai Parlamentet és a Tanácsot egyenjogú társjogalkotókká teszi. Ezért a 
Parlamentnek arra kell törekednie, hogy egyenjogúként is kezeljék a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok és a végrehajtási aktusok tekintetében. Nevezetesen a legkevesebb, hogy 
fenntartsa a komitológiai aktusok tekintetében fennálló, az együttdöntési eljárásban elfogadott 
alapvető aktusokkal kapcsolatos jogait (ellenőrzési jog, vétójog, az információkhoz való 
hozzáférés stb.). Ezenkívül az Európai Parlament képviselőinek hozzá kell férniük a 
Bizottságnak a tagállamok képviselőivel folytatott üléseihez.

Végezetül az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak kifogást kell tudnia emelni az olyan 
végrehajtási aktustervezetek ellen, amelyek ellentétesek lennének a társjogalkotók 
szándékaival.

MÓDOSÍTÁSOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás1
Rendeletre irányuló javaslat 
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmus szabályainak és 
általános elveinek megállapításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendelet

Az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó
szabályoknak és általános elveknek az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 291. cikkével összhangban 
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történő megállapításáról

Indokolás

A javasolt rendelet a végrehajtási hatásköröknek az EUMSz. 291. cikke értelmében vett teljes 
működését lefedi és nem csak a Bizottság tagállamok általi ellenőrzését. Ezenkívül az EP-t 
mint társjogalkotót a Tanáccsal egyenjogúként kell kezelni.

Módosítás 2

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 
meg kell határoznia a Bizottság 
végrehajtási hatáskörének gyakorlására 
vonatkozó szabályokat és általános elveket.

Indokolás

Lásd az 1. módosítás indokolását.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Biztosítani kell, hogy az ilyen
ellenőrzési eljárások egyértelműek, 
hatékonyak és a végrehajtási jogi aktus 
jellegével arányosak legyenek, továbbá 
hogy tükrözzék a Szerződés intézményi 
követelményeit, valamint az 1999/468/EK 
határozat végrehajtása során nyert 
tapasztalatokat, illetve az annak során 
követett közös gyakorlatokat.

(4) Biztosítani kell, hogy az ellenőrzési 
eljárások egyértelműek, hatékonyak és a 
végrehajtási jogi aktus jellegével arányosak 
legyenek, továbbá hogy tükrözzék a 
Szerződés intézményi követelményeit, az 
Európai Parlament és a Tanács 
egyenrangúságát a rendes jogalkotási 
eljárás keretében elfogadott valamennyi 
jogszabály tekintetében, valamint az 
1999/468/EK határozat végrehajtása során 
nyert tapasztalatokat, illetve az annak során 
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követett közös gyakorlatokat.

Indokolás

Egyértelműsítés az EUMSz. 291. cikke alapján.

Módosítás 4

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 az általános 
végrehajtási intézkedések elfogadására
kell felhasználni azokban az esetekben, 
ahol egységes feltételekre van szükség.

Indokolás

Az alap-jogiaktus társjogalkotójára kell bízni annak eldöntését, hogy a Bizottságnak nagyobb 
hatáskört biztosító tanácsadó bizottsági eljárást vagy a tagállamoknak nagyobb hatáskört 
biztosító vizsgálóbizottsági eljárást alkalmazzák-e.

Módosítás 5

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 vizsgálóbizottsági eljárásnak olyan 
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 
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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.

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.

Indokolás

Az alap-jogiaktus társjogalkotójára kell bízni annak eldöntését, hogy a Bizottságnak nagyobb 
hatáskört biztosító tanácsadó bizottsági eljárást vagy a tagállamoknak nagyobb hatáskört 
biztosító vizsgálóbizottsági eljárást alkalmazzák-e.

Módosítás 6

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

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) E rendelet nem érinti a Bizottság azon 
Szerződésben megállapított hatásköreit, 
amelyek a versenyjogi szabályok 
végrehajtására vonatkoznak,

(15) E rendelet nem érinti a Bizottság azon 
Szerződésben megállapított hatásköreit, 
amelyek a versenyjogi szabályok 
végrehajtására vonatkoznak, valamint a 
közös kereskedelempolitika végrehajtása 
érdekében létrehozott, jelenleg nem az 
1999/468/EK határozaton alapuló egyedi 
eljárásokat. A közös kereskedelempolitika 
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e vonatkozásait érintő szabályokat a 
Tanácsnak és a Parlamentnek eseti 
elbírálás alapján kell meghatároznia a 
Bizottság egyes jogalkotási javaslatai 
alapján és a megfelelő döntéshozatali 
szabályok meghatározása érdekében,

Indokolás

A közös kereskedelempolitika végrehajtására hozott, jelenleg nem az 1999/468/EK határozat 
hatálya alá tartozó eljárásoknak továbbra is mentesülniük kell az alól addig, amíg a Tanács 
és az Európai Parlament eseti alapon meg nem vitatja a megfelelő szabályozásokat, amelyek 
a Bizottság által hamarosan elfogadásra kerülő kereskedelmi jogi aktusokra vonatkozó 
javaslatcsomag (Trade Omnibus Act) részét képezik. A jogalkotó feladata, hogy ennek 
megfelelően módosítsa az alap-jogiaktusokat.

Módosítás 8

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) egységes 
végrehajtási feltételeket tesz szükségessé, 
és előírja a kötelező erejű végrehajtási jogi 
aktusok Bizottság általi elfogadásának 
tagállami ellenőrzését.

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A vizsgálóbizottsági eljárás kizárólag az 2. A vizsgálóbizottsági eljárás alapvetően 
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alábbiak elfogadására alkalmazható: az általános végrehajtási intézkedések
elfogadására alkalmazandó, azokban az 
esetekben, ahol egységes feltételekre van 
szükség.

a) Általános hatályú végrehajtási 
intézkedések; 
b) Az alábbiakra vonatkozó egyéb 
végrehajtási intézkedések:
i. közös mezőgazdasági és közös halászati 
politika;
ii. környezetvédelem, biztonság és 
védelem, vagy az emberek, állatok, illetve 
növények egészségének és biztonságának 
védelme;
iii. közös kereskedelempolitika.

Indokolás

Az alap-jogiaktus társjogalkotójára kell bízni annak eldöntését, hogy a Bizottságnak nagyobb 
hatáskört biztosító tanácsadó bizottsági eljárást vagy a tagállamoknak nagyobb hatáskört 
biztosító vizsgálóbizottsági eljárást alkalmazzák-e. Emellett erősen kérdéses, hogy a 
vizsgálati eljárást alkalmazzák-e azon politikai területekre, amelyek az Unió kizárólagos 
hatáskörébe tartoznak.  

Módosítás 10

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

Indokolás

Az alap-jogiaktus társjogalkotójára kell bízni annak eldöntését, hogy a Bizottságnak nagyobb 
hatáskört biztosító tanácsadó bizottsági eljárást vagy a tagállamoknak nagyobb hatáskört 
biztosító vizsgálóbizottsági eljárást alkalmazzák-e.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
A végrehajtási intézkedések tervezetével 

szemben emelt kifogás
Ha az Európai Parlament vagy a Tanács 
azon az alapon, hogy az intézkedések a 
jogalkotó szándékával vagy az alap-
jogiaktusban kifejezett szándékkal 
ellentétesek lennének, kifogást emel a 
végrehajtási intézkedések tervezetével 
szemben – amelynek elfogadását 
fontolóra vették, és amelyet benyújtottak a 
Szerződés 294. cikke alapján elfogadott 
alap-jogiaktusnak megfelelő bizottsághoz 
–, a Bizottság ismételten megvizsgálja az 
intézkedések tervezetét.
A Bizottság – a kifogás okait figyelembe 
véve és a folyamatban lévő eljárás 
határidőinek betartásával – új intézkedés-
tervezetet terjeszthet a bizottság elé, illetve 
a Szerződéssel összhangban javaslatot 
nyújthat be az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz.
A Bizottság tájékoztatja az Európai 
Parlamentet, a Tanácsot és a bizottságot 
az általa tenni kívánt intézkedésekről és 
azok indokairól.

Indokolás

Fenn kell tartani az EP jelenlegi ellenőrzési jogát. Ezért e rendeletbe bele kell foglalni az 
1999/468/EK határozat 8. cikkét.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a tagállamok képviselőinek 
álláspontjai és indokai,

Indokolás

A tagállamok képviselőinek álláspontjait elérhetővé kell tenni az Európai Parlament számára 
(amelynek minden plenáris és bizottsági ülése nyilvános).

Módosítás 13

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, a Tanács és a
tagállamok számára egyenlő hozzáférést 
kell biztosítani az (1) bekezdésben említett 
információkhoz. Ennek érdekében az (1) 
bekezdésben említett minden információt 
el kell küldeni az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak – a bizottságok tagjainak 
való továbbítással egy időben és azzal 
azonos feltételekkel.

Indokolás
A módosítás pontosítja az információátvitel feltételeit azáltal, hogy átveszi az Európai 
Parlament és a Bizottság közötti, a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, a 2008. június 3-i 2006/512/EK 
határozattal módosított 1999/468/EK tanácsi határozat végrehajtási eljárásairól szóló 
határozatára vonatkozó (2008/C 143/01) megállapodás releváns rendelkezéseit.

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Bizottság biztosítja, hogy az Európai 



AD\818584HU.doc 11/12 PE441.017v02-00

HU

Parlament képviselői megfigyelőként részt 
vehessenek a bizottság ülésein. 
Amennyiben a Bizottság úgy dönt, hogy az 
Európai Parlament képviselői számára 
nem engedélyezi a bizottság ülésein 
megfigyelőként való részvételt, úgy 
döntését írásban kell indokolnia.

Indokolás

A bizottság üléseit hozzáférhetővé kell tenni az Európai Parlament megfigyelői számára 
(amelynek minden plenáris és bizottsági ülése nyilvános).

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
A felülvizsgálat határideje

A Bizottság 2010. december 31-ig elvégzi 
a hatályos uniós jogszabályok vizsgálatát, 
és benyújtja a Lisszaboni Szerződés 
rendelkezéseivel, és különösen az Európai 
Unió Működéséről szóló Szerződés 290. és 
291. cikkével való összehangolásuk 
érdekében szükséges jogalkotási 
javaslatokat. 

Indokolás

Azokon a politikai területen, amelyeket a hatálybalépést megelőzően nem együttdöntési 
eljárás alapján fogadtak el, alapvető fontosságú a vívmányok összehangolása a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal és a végrehajtási aktusokkal. Haladéktalanul el kell 
végezni e rendelkezések eseti alapú értékelését.
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