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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések 
elfogadása céljából adott felhatalmazás tekintetében történő módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0349 – C7-0162/2011 – 2011/0153(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0349),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0162/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 preambulumbekezdés – 8 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a Tanács 732/2008/EK rendelete 
(2008. július 22.) az általános tarifális 
preferenciák rendszerének 
2009. január 1-jétől 2011. december 31-ig 
történő alkalmazásáról, illetve az 
552/97/EK és az 1933/2006/EK rendelet, 
valamint az 1100/2006/EK és a 
964/2007/EK bizottsági rendelet 
módosításáról,

törölve
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Or. en

Indokolás

A GSP-rendeletnek a végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok új rendszeréhez 
történő igazítása a Bizottság két Omnibus javaslatával történt. Az Omnibus I. jelentés számos 
módosítást vezetett be a javasolt végrehajtási aktusok felhatalmazáson alapuló jogi aktusokká 
történő változtatására a 2011. tavaszi Scholz-jelentéssel összhangban. Az ésszerűség 
érdekében a két előadó ezért megállapodott, hogy fenntartják az Omnibus I. jelentésben a 
GSP-rendeletnek az új komitológiai rendszerhez történő igazítására vonatkozó valamennyi 
módosítást. Következésképpen az Omnibus II-ből törölni kell a vonatkozó részt.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 preambulumbekezdés – 10 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A Tanács 1215/2009/EK rendelete 
(2009. november 30.) az Európai Unió 
stabilizációs és társulási folyamatában 
részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó 
országokra és területekre vonatkozóan 
kivételes kereskedelmi intézkedések 
bevezetéséről

törölve

Or. en

Indokolás

On 13 October 2011, the EP adopted its position in the first reading concerning the 
Commission proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 introducing exceptional trade measures for 
countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilisation and 
Association process (COD 2010/0036). This new amending Regulation addressed inter alia 
the issue of implementing acts and delegated acts, inserting corresponding provisions in 
Regulation EC No 1215/2009. It is therefore necessary to delete the part concerning this 
Regulation from Omnibus II.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet – 1 szakasz – -1 pont (új)
3030/93/EK rendelet
15 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A szöveg a következő 
preambulumbekezdéssel egészül ki:
„Mivel az egyes textiltermékek 
behozatalának irányítására szolgáló 
rendszer megfelelő működésének 
biztosítása érdekében a mellékletek 
módosítása, további behozatali 
lehetőségek engedélyezése, 
keretmennyiségek bevezetése vagy 
kiigazítása, illetve védintézkedések és 
felügyeleti rendszer bevezetése 
tekintetében – az e rendeletben 
megállapított feltételek szerint – a 
Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság az előkészítő munka 
során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten. 
A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során egyidejűleg, időben és megfelelő 
módon továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz. A Bizottság 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos munkája keretében a nemzeti 
szakértőkkel zajló találkozóiról teljes körű 
tájékoztatást nyújt, és rendelkezésre 
bocsátja azok dokumentációit. A Bizottság 
ezekre az ülésekre meghívja a Parlament 
szakértőit is.”

Or. en

Indokolás

The Commission proposal did not address the recitals of the amended Regulations. The 
Rapporteur is of the view that it is necessary to amend the recitals of the basic acts in order to 
explain the use of delegated acts and to precisely define the objective, content and scope of 
the delegation. The rapporteur is also of the view that it is important to ensure the possibility 
for the Parliament's experts to attend expert meetings organised by the Commission in view of 
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preparation and implementation of delegated acts. These two considerations are reflected in 
Amendments 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19 and 22.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet – 1 szakasz – 8 pont
3030/93/EK rendelet
16 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság határozatlan időre szóló 
felhatalmazást kap az e rendelet 
2. cikkének (6) bekezdésében, 6. cikkének 
(2) bekezdésében, 8. cikkében, 
10. cikkének (13) bekezdésében, 
10.a. cikkének (3) bekezdésében, 
13. cikkének (3) bekezdésében, 
15. cikkének (3) bekezdésében és 
19. cikkében, valamint IV. melléklete 
4. cikkének (3) bekezdésében, továbbá 
VII. melléklete 2. cikkében és 3. cikkének 
(1) és (3) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.

2. A Bizottság ...*-tól/től számított 5 évre
szóló felhatalmazást kap az e rendelet 
2. cikkének (6) bekezdésében, 6. cikkének 
(2) bekezdésében, 8. cikkében, 
10. cikkének (13) bekezdésében, 
10.a. cikkének (3) bekezdésében, 
13. cikkének (3) bekezdésében, 
15. cikkének (3) bekezdésében és 
19. cikkében, valamint IV. melléklete 
4. cikkének (3) bekezdésében, továbbá 
VII. melléklete 2. cikkében és 3. cikkének 
(1) és (3) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására. A Bizottság legkésőbb kilenc 
hónappal az ötéves időszak vége előtt 
jelentést készít a felhatalmazásról. 
Amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács legkésőbb az egyes időtartamok 
lejárta előtt három hónappal nem emel 
kifogást a meghosszabbítással szemben, a 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.
––––––––––––––––
* HL: Kérjük, illessze be e rendelet 
hatálybalépésének időpontját.

Or. en

Indokolás

The rapporteur deems it appropriate to limit in time the conferral of powers on the 
Commission. Such limitation brings about more parliamentary control, obliging the 
Commission to draw up a report in respect of the delegation of power not later then nine 
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months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the 
delegation for a period of identical duration prevents overburdening of the legislators and 
facilitates the implementation of the Common commercial policy. The rapporteur therefore 
deems it appropriate to amend the Commission proposal accordingly in all provisions 
concerning the Exercise of the delegation.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet – 2 szakasz – -1 pont (új)
517/94/EK rendelet
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A szöveg a következő 
preambulumbekezdéssel egészül ki:
„Mivel az egyes textiltermékek kétoldalú 
megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb 
megállapodások vagy egyéb különleges 
uniós importszabályozás hatálya alá nem 
tartozó behozatalának irányítására 
szolgáló rendszer megfelelő működésének 
biztosítása érdekében a mellékletek 
módosítása, az importszabályok 
megváltoztatása, illetve védintézkedések és 
felügyeleti intézkedések alkalmazása 
tekintetében – az e rendeletben 
megállapított feltételek szerint – a 
Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság az előkészítő munka 
során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten. 
A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során egyidejűleg, időben és megfelelő 
módon továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz. A Bizottság 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos munkája keretében a nemzeti 
szakértőkkel zajló találkozóiról teljes körű 
tájékoztatást nyújt, és rendelkezésre 
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bocsátja azok dokumentációit. A Bizottság 
ezekre az ülésekre meghívja a Parlament 
szakértőit is.”

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet – 2 szakasz – 7 pont
517/94/EK rendelet
25 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság a 3. cikk (3) bekezdésében, 
az 5. cikk (2) bekezdésében, a 12. cikk 
(3) bekezdésében, a 13. cikkben, a 
16. cikkben és a 28. cikkben említett 
felhatalmazást határozatlan időre kapja.

2. A Bizottság a 3. cikk (3) bekezdésében, 
az 5. cikk (2) bekezdésében, a 12. cikk 
(3) bekezdésében, a 13. cikkben, a 
16. cikkben és a 28. cikkben említett 
felhatalmazást a …*-tól/től kezdődő ötéves 
időtartamra kapja. A Bizottság legkésőbb 
kilenc hónappal az ötéves időszak vége 
előtt jelentést készít a felhatalmazásról. 
Amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács legkésőbb az egyes időtartamok 
lejárta előtt három hónappal nem emel 
kifogást a meghosszabbítással szemben, a 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.
–––––––––––––––

* HL: Kérjük, illessze be e rendelet 
hatálybalépésének időpontját.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet – 3 szakasz – -1 pont (új)
953/2003/EK rendelet
11 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A szöveg a következő 
preambulumbekezdéssel egészül ki:
„(11a) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
termékek jegyzékének további termékekkel 
történő kibővítése érdekében a Bizottságot 
fel kell hatalmazni, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290.
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a mellékletek módosítása 
tekintetében. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munka során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során egyidejűleg, időben és megfelelő 
módon továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz. A Bizottság 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos munkája keretében a nemzeti 
szakértőkkel zajló találkozóiról teljes körű 
tájékoztatást nyújt, és rendelkezésre 
bocsátja azok dokumentációit. A Bizottság 
ezekre az ülésekre meghívja a Parlament 
szakértőit is.”

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet – 3 szakasz – 2 pont
953/2003/EK rendelet
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság a 4. cikkben említett 
felhatalmazást határozatlan időre kapja.

2. A Bizottság a 4. cikkben említett 
felhatalmazást a ...*-tól/től számított 5 évre
kapja. A Bizottság legkésőbb kilenc 
hónappal az ötéves időszak vége előtt 
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jelentést készít a felhatalmazásról. 
Amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács legkésőbb az egyes időtartamok 
lejárta előtt három hónappal nem emel 
kifogást a meghosszabbítással szemben, a 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.
–––––––––––––––––
* HL: Kérjük, illessze be e rendelet 
hatálybalépésének időpontját.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet – 4 szakasz – -1 pont (új)
673/2005/EK rendelet
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A (7) preambulumbekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:
„(7) Az e rendeletben előírt rendelkezések 
szükséges kiigazításainak végrehajtása 
érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a kiegészítő vámtétel és az I. 
és a II. mellékletben szereplő listáknak az 
e rendeletben megállapított feltételek 
szerint történő módosítása tekintetében. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
egyidejűleg, időben és megfelelő módon 
továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz. A Bizottság 



PR\888251HU.doc 13/27 PE478.654v01-00

HU

a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos munkája keretében a nemzeti 
szakértőkkel zajló találkozóiról teljes körű 
tájékoztatást nyújt, és rendelkezésre 
bocsátja azok dokumentációit. A Bizottság 
ezekre az ülésekre meghívja a Parlament 
szakértőit is.”

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet – 4 szakasz – 2 pont
673/2005/EK rendelet
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság az 3. cikk (3) bekezdésében 
említett felhatalmazást határozatlan időre
kapja.

2. A Bizottság a 3. cikk (3) bekezdésében 
említett felhatalmazást a …*-tól/től 
számított 5 évre kapja. A Bizottság 
legkésőbb kilenc hónappal az ötéves 
időszak vége előtt jelentést készít a 
felhatalmazásról. Amennyiben az Európai 
Parlament vagy a Tanács legkésőbb az 
egyes időtartamok lejárta előtt három 
hónappal nem emel kifogást a 
meghosszabbítással szemben, a 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.
_____________
* HL: Kérjük, illessze be e rendelet 
hatálybalépésének időpontját.

Or. en
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet – 5 szakasz – -1 pont (új)
1342/2007/EK rendelet
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A szöveg a következő 
preambulumbekezdéssel egészül ki:
„(10a) Az egyes acéltermékek 
behozatalára vonatkozó korlátozások 
kiigazításának elfogadása révén történő 
hatékony kezelés lehetővé tétele érdekében 
a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el az V. melléklet 
módosításai tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munka során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten. 
A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során egyidejűleg, időben és megfelelő 
módon továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz. A Bizottság 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos munkája keretében a nemzeti 
szakértőkkel zajló találkozóiról teljes körű 
tájékoztatást nyújt, és rendelkezésre 
bocsátja azok dokumentációit. A Bizottság 
ezekre az ülésekre meghívja a Parlament 
szakértőit is.”

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet – 5 szakasz – 4 pont
1342/2007/EK rendelet
31 a cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság az 5. cikkben, a 6. cikk 
(3) bekezdésében és a 12. cikkben említett 
felhatalmazást határozatlan időre kapja.

2. A Bizottság az 5. cikkben, a 6. cikk 
(3) bekezdésében és a 12. cikkben említett 
felhatalmazást a …*-tól/től számított 5 
évre kapja. A Bizottság legkésőbb kilenc 
hónappal az ötéves időszak vége előtt 
jelentést készít a felhatalmazásról. 
Amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács legkésőbb az egyes időtartamok 
lejárta előtt három hónappal nem emel 
kifogást a meghosszabbítással szemben, a 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.

______________
* HL: Kérjük, illessze be e rendelet 
hatálybalépésének időpontját. 

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet – 6 szakasz – -1 pont (új)
1528/2007/EK rendelet
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A szöveg a következő 
preambulumbekezdéssel egészül ki:
"(16a) Az AKCS-államok csoportjának 
egyes tagjaiból származó termékekre 
vonatkozó szabályozások technikai 
kiigazítása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el az I. melléklet módosítása –
régiók vagy államok hozzáadása vagy 
törlése érdekében –, illetve a II. melléklet 
alkalmazásának eredményeként 
szükségessé váló technikai módosítások
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tekintetében. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munka során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során egyidejűleg, időben és megfelelő 
módon továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz. A Bizottság 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos munkája keretében a nemzeti 
szakértőkkel zajló találkozóiról teljes körű 
tájékoztatást nyújt, és rendelkezésre 
bocsátja azok dokumentációit. A Bizottság 
ezekre az ülésekre meghívja a Parlament 
szakértőit is.”

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet – 6 szakasz – -1 a pont (új)
1528/2007/EK rendelet
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

„2. A Bizottság a 24a. cikknek
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján módosítja az I. mellékletet 
az AKCS-államok csoportjába tartozó 
azon régiók vagy államok felvétele 
érdekében, amelyek lezárták 
tárgyalásaikat egy, az Unió és az adott 
régió vagy állam közötti, legalább a 
GATT 1994 XXIV. cikkében 
meghatározott követelményeknek 
megfelelő megállapodásról.”

Or. en
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Indokolás

Az Omnibus I-re vonatkozó bizottsági javaslat létrehozza a 2. cikk (2) és (3) bekezdésének 
megfelelően elfogadott intézkedésekre vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
rendszerét és a felhatalmazás gyakorlásáról szóló eljárási cikket. Az Omnibus II-re vonatkozó 
bizottsági javaslat felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat ír elő a 4. cikk (4) bekezdésében és 
a 23. cikkben, kereszthivatkozással az Omnibus I-re. Az ésszerűség érdekében a két előadó 
megállapodott, hogy fenntartják az 1528/2007/EK az Omnibus II-jelentésben szereplő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok rendszeréhez rendeletnek – a 14., 15., 16., 17. és 18. 
módosítás, és az Omnibus I. vonatkozó rendelkezéseinek törlése révén – történő kiigazítására 
vonatkozó valamennyi rendelkezést.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet – 6 szakasz – -1 b pont (új)
1528/2007/EK rendelet
2 cikk – 3 bekezdés – bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2. cikk (3) bekezdésében a bevezető 
mondat helyébe a következő szöveg lép:

„3. Az ilyen régió vagy állam az I. 
melléklet listáján marad, amíg a Bizottság 
a 24a. cikknek megfelelően el nem 
fogadja az I. mellékletet módosító, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust, 
amely az adott államot vagy régiót 
eltávolítja a mellékletből, különösen a 
következő esetekben:”

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet – 6 szakasz – 1 pont – b pont
1528/2007/EK rendelet
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a II. mellékletnek az említett 

4. A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a II. mellékletnek az említett 



PE478.654v01-00 18/27 PR\888251HU.doc

HU

melléklet alkalmazásának eredményeként 
szükségessé váló technikai módosításairól 
szóló [insert the number of the Article(s) 
laying down the procedure for the 
adoption of delegated acts, currently 
Articles 24a to 24c of proposal 
COM(2011) 82 final]. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el.

melléklet alkalmazásának eredményeként 
szükségessé váló technikai módosításairól 
szóló 24a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet – 6 szakasz – 2 pont
1528/2007/EK rendelet
23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 5., valamint a 8–22. cikkeknek az e 
rendelet és az I. mellékletben felsorolt 
régiókkal, illetve államokkal ideiglenes 
alkalmazással aláírt vagy a Szerződés 
218. cikkével összhangban megkötött 
megállapodások közötti eltérések miatt 
szükséges technikai jellegű módosításai 
céljából felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a(z) [insert the 
number of the Article(s) laying down the 
procedure for the adoption of delegated 
acts, currently Articles 24a to 24c of 
proposal COM(2011) 82 final]. cikknek 
megfelelően. 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 5., valamint 8–22. cikkeknek az e 
rendelet és az I. mellékletben felsorolt 
régiókkal, illetve államokkal ideiglenes 
alkalmazással aláírt vagy a Szerződés 
218. cikkével összhangban megkötött 
megállapodások közötti eltérések miatt 
szükséges technikai jellegű módosításai 
céljából felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a 24a. cikknek 
megfelelően.

Or. en
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet – 6 szakasz – 2 a pont (új)
1528/2007/EK rendelet
24 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendelet a következő cikkel egészül ki:
„24a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása
1. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás gyakorlásának 
feltételeit e cikk határozza meg. 
2. A Bizottság a 2. cikk (2) és (3) 
bekezdésében, a 4. cikkben és a 23. 
cikkben említett felhatalmazást a …*-
tól/től számított 5 évre kapja. A Bizottság 
legkésőbb kilenc hónappal az ötéves 
időszak vége előtt jelentést készít a 
felhatalmazásról. Amennyiben az Európai 
Parlament vagy a Tanács legkésőbb az 
egyes időtartamok lejárta előtt három 
hónappal nem emel kifogást a 
meghosszabbítással szemben, a 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.
3. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 2. cikk (2) és 
(3) bekezdésében, a 4. cikk (4) 
bekezdésében és a 23. cikkben említett 
felhatalmazást. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét. 
4. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
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haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot. 
5. A 2. cikk (2) és (3) bekezdése, a 4. cikk 
(4) bekezdése és a 23. cikk alapján 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
értesítést követő 2 hónapos időtartam alatt 
sem az Európai Parlament, sem a Tanács 
nem emelt kifogást a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus ellen, vagy ha az 
Európai Parlament és a Tanács az 
időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Ezen időtartam az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére 2 hónappal 
meghosszabbodik.”
_____________
* HL: Kérjük, illessze be e rendelet 
hatálybalépésének időpontját. 

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet – 7 szakasz – -1 pont (új)
55/2008/EK rendelet
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A szöveg a következő 
preambulumbekezdéssel egészül ki:
„(12a) A rendelet kiigazításának lehetővé 
tétele érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a vámkódok változásainak 
tükrében vagy a Moldovával létrejövő 
megállapodások megkötéséhez szükséges 
módosítások tekintetében. Különösen 
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fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munka során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten. 
A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során egyidejűleg, időben és megfelelő 
módon továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz. A Bizottság 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos munkája keretében a nemzeti 
szakértőkkel zajló találkozóiról teljes körű 
tájékoztatást nyújt, és rendelkezésre 
bocsátja azok dokumentációit. A Bizottság 
ezekre az ülésekre meghívja a Parlament 
szakértőit is.”

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet – 7 szakasz – 2 pont
55/2008/EK rendelet
8 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság a 7. cikkben említett 
felhatalmazást határozatlan időre kapja.

2. A Bizottság a 7. cikkben említett 
felhatalmazást a ...*-tól/től számított 5 évre
kapja. A Bizottság legkésőbb kilenc 
hónappal az ötéves időszak vége előtt 
jelentést készít a felhatalmazásról. 
Amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács legkésőbb az egyes időtartamok 
lejárta előtt három hónappal nem emel 
kifogást a meghosszabbítással szemben, a 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.
_______________
* HL: Kérjük, illessze be e rendelet 
hatálybalépésének időpontját. 
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Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet – 8 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szakasz törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a 1. módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet – 9 szakasz – -1 pont (új)
1340/2008/EK rendelet
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A szöveg a következő 
preambulumbekezdéssel egészül ki:
„(9a) Az egyes korlátozások hatékony 
kezelésének lehetővé tétele érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el az V. melléklet 
módosításai tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munka során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten. 
A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során egyidejűleg, időben és megfelelő 
módon továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai 
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Parlamenthez és a Tanácshoz. A Bizottság 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos munkája keretében a nemzeti 
szakértőkkel zajló találkozóiról teljes körű 
tájékoztatást nyújt, és rendelkezésre 
bocsátja azok dokumentációit. A Bizottság 
ezekre az ülésekre meghívja a Parlament 
szakértőit is.”

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet – 9 szakasz – 2 pont
1340/2008/EK rendelet
16 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság az 5. cikk (3) bekezdésében 
említett felhatalmazást határozatlan időre
kapja.

2. A Bizottság az 5. cikk (3) bekezdésében 
említett felhatalmazást a …*-tól/től 
számított 5 évre kapja. A Bizottság 
legkésőbb kilenc hónappal az ötéves 
időszak vége előtt jelentést készít a 
felhatalmazásról. Amennyiben az Európai 
Parlament vagy a Tanács legkésőbb az 
egyes időtartamok lejárta előtt három 
hónappal nem emel kifogást a 
meghosszabbítással szemben, a 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.
_____________
* HL: Kérjük, illessze be e rendelet 
hatálybalépésének időpontját.

Or. en
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Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet – 10 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szakasz törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a 2. módosításhoz fűzött indokolást.
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INDOKOLÁS

A. HÁTTÉR

A közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések 
elfogadása céljából adott felhatalmazás tekintetében történő módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló e javaslat (I. kereskedelmi omnibus aktus) célja, 
hogy a Lisszaboni Szerződés rendelkezéseihez igazítson 10 kereskedelempolitikai rendeletet. 
Pontosabban szólva, a rendeleteknek azon 290. cikkhez történő igazítását szolgálja, amely az 
európai jogba először vezeti be a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat. A 290. cikk lehetővé 
teszi a jogalkotó számára, hogy felhatalmazást adjon a Bizottság részére olyan általános 
hatályú nem jogalkotási aktusok elfogadására, amelyek a jogalkotási aktusok egyes nem 
alapvető rendelkezéseit kiegészítik, illetve módosítják. A jogalkotó fenntartja magának 
azonban azt a jogot, hogy e felhatalmazást bármikor visszavonja, és saját maga hozzon 
döntést. Továbbá egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus formájában hozott határozatot a 
jogalkotó megvétózhat, amihez elegendő, hogy vagy a Tanács vagy a Parlament kifogást 
emeljen a Bizottság által javasolt felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete ellen. 

A bizottsági javaslat a Bizottság kereskedelempolitikára vonatkozó első javaslatát kíséri. Az 
említett javaslat (COM(2011)0082, „I. kereskedelmi omnibus aktus”) egyes, a közös 
kereskedelempolitikával összefüggő rendeleteket módosít olyan eljárások tekintetében, 
amelyek keretében a Tanács részt vett a döntéshozatalban, és amelyek nem a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 
1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozaton alapultak. Arra tesz javaslatot, hogy az 
ilyen eljárásokat a Szerződés 290. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktussá vagy a 
291. cikke szerinti végrehajtási jogi aktussá alakítsák.

A II. kereskedelmi omnibus aktusra vonatkozó javaslat a kereskedelempolitikáról szóló jogi 
aktusokban szereplő összes többi döntéshozatali eljárást vizsgálja felül, hogy adott esetben a 
290. cikk által bevezetett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok rendszeréhez alakítsa azokat. 
Ezek elvileg az 1999/468/EK tanácsi rendeleten alapuló döntéshozatali eljárások. A Bizottság 
bizonyos eljárások felhatalmazáson alapuló jogi aktusokká való alakítására tesz javaslatot.

B. A JELENTÉS

1. Két rendelet törlése a bizottsági javaslatból

Az előadó javasolja az alábbi két rendelet törlését a bizottsági javaslatból:

 A Tanács 732/2008/EK rendelete (2008. július 22.) az általános tarifális 
preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől 2011. december 31-ig történő 
alkalmazásáról, illetve az 552/97/EK és az 1933/2006/EK rendelet, valamint az 
1100/2006/EK és a 964/2007/EK bizottsági rendelet módosításáról

A GSP-rendeletnek a végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok új rendszeréhez 
történő igazítása a Bizottság két Omnibus javaslatával történt. Az Omnibus I. jelentés számos 
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módosítást vezetett be a javasolt végrehajtási aktusok felhatalmazáson alapuló jogi aktusokká 
történő változtatására a 2011. tavaszi Scholz-jelentéssel összhangban. Az ésszerűség 
érdekében a két előadó ezért megállapodott, hogy fenntartják az Omnibus I. jelentésben a 
GSP-rendeletnek az új komitológiai rendszerhez történő igazítására vonatkozó valamennyi 
módosítást. Következésképpen az Omnibus II-ből törölni kell a vonatkozó részt. Ez az 1. és a 
21. módosítással történt meg.

 A Tanács 1215/2009/EK rendelete (2009. november 30.) az Európai Unió 
stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó 
országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések 
bevezetéséről

2011. október 13-án az EP első olvasatban elfogadta álláspontját az Európai Unió 
stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és 
területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló 
1215/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló bizottsági javaslatról (COD 2010/0036). Ez az új módosító rendelet foglalkozott 
többek között a végrehajtási és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal, vonatkozó 
rendelkezésekkel egészítve ki az 1215/2009/EK rendeletet. Ezért kell törölni az Omnibus II-
ből az e rendeletre vonatkozó részt. Ez a 2. és a 24. módosítással történt meg.

2. Új preambulumbekezdések a módosított rendelethez

A Bizottság javaslata nem foglalkozik a módosított rendelet preambulumbekezdéseivel. Az 
előadó véleménye szerint módosítani szükséges az alap jogi aktus preambulumbekezdéseit a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok használatának elmagyarázása, illetve a felhatalmazás 
céljának, tartalmának és hatókörének pontos meghatározása érdekében. Az előadó úgy 
gondolja, hogy fontos azon lehetőség biztosítása, hogy a Parlament szakértői részt vehessenek 
a Bizottság által szervezett, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos szakértői üléseken. E két megfontolást a 3., 5., 7., 9., 11., 13., 
19. és 22. módosítások tükrözik.

3. A felhatalmazás időbeli korlátozása

Az előadó megfelelőnek tartja a Bizottságra történő hatáskör átruházás időbeli korlátozását. 
Egy ilyen korlátozás nagyobb parlamenti ellenőrzést biztosít, és arra kötelezi a Bizottságot, 
hogy legkésőbb kilenc hónappal a megállapított időszak vége előtt jelentést készítsen a 
felhatalmazásról. Másrészt a felhatalmazás azonos időtartamra történő hallgatólagos 
kiterjesztése megelőzi a jogalkotó túlterhelését és megkönnyíti a közös kereskedelempolitika 
végrehajtását. 

Az előadó javasolja a felhatalmazás 5 éves időtartamra történő korlátozását. Ez az időszak 
lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy megfelelően eleget tegyen megbízatásának és 
biztosítsa a szükséges jogi bizonyosságot az érdekeltek felé, miközben garantálja a parlamenti 
ellenőrzésnek a Lisszaboni Szerződés szellemét tükröző megfelelő fokát. Mivel a múltban 
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nem folyamodtak gyakran az e jelentésben szereplő rendeleteken alapuló komitológiai 
eljárásokhoz, ez az 5 éves időszak lehetővé teszi, hogy a Bizottság jelentése elegendő
információval szolgáljon. 

Ezért az előadó helyesnek tartja a bizottsági javaslat ennek megfelelő módosítását a 
felhatalmazás gyakorlására vonatkozó valamennyi rendelkezésben. Ez a 4., 6., 8., 10., 12., 
18., 20. és 23. módosításokkal történt meg.

4. A gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető 
megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-
államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások 
alkalmazásáról szóló 1528/2007/EK (2007. december 20.) tanácsi rendelet módostásai

Az Omnibus I-re vonatkozó bizottsági javaslat létrehozza a 2. cikk (2) és (3) bekezdésének 
megfelelően elfogadott intézkedésekre vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
rendszerét és a felhatalmazás gyakorlásáról szóló eljárási cikket. Az Omnibus II-re vonatkozó 
bizottsági javaslat felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat ír elő a 4. cikk (4) bekezdésében és 
a 23. cikkben, kereszthivatkozással az Omnibus I-re. Az ésszerűség érdekében a két előadó 
megállapodott, hogy fenntartják az 1528/2007/EK az Omnibus II-jelentésben szereplő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok rendszeréhez rendeletnek – a 14., 15., 16., 17. és 18. 
módosítás, és az Omnibus I. vonatkozó rendelkezéseinek törlése révén – történő kiigazítására 
vonatkozó valamennyi rendelkezést.

C. KÖVETKEZTETÉSEK

Az előadó által előterjesztett jelentés alapját a Lisszaboni Szerződés 290. cikke által hozott 
változások jelentik, és e jelentés következetesen belefoglalja e változásokat a közös 
kereskedelempolitika másodlagos joganyagába. A jelentés célja, hogy lehetővé tegye az 
Európai Parlament, mint az uniós polgárok közvetlenül választott képviselője számára, hogy 
újonnan szerzett hatásköreit teljes hatállyal gyakorolhassa és elvégezhesse a végrehajtó 
megfelelő parlamenti ellenőrzését, miközben lehetővé teszi a közös kereskedelempolitika 
rugalmas, időbeli és kiszámítható végrehajtását.


