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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 kiváló minőségű marhahúsra, a sertéshúsra, baromfihúsra, búzára és kétszeresre, 
korpára, korpás lisztre és más maradékra előírt egyes közösségi vámkontingensek 
megnyitására és kezelésére vonatkozó rendelkezésekről szóló 774/94/EK tanácsi rendelet 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0906),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0524/2011),

– 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
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 774/94/EK rendelet egyes nem 
alapvető rendelkezéseinek kiegészítése 
vagy módosítása érdekében a Bizottságot 
indokolt felhatalmazni arra, hogy a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el az említett rendelet 
kiigazításainak elfogadására vonatkozóan, 
amennyiben a kontingensek mennyiségi 
tételei és egyéb feltételei – különösen 
valamely, egy vagy több harmadik 

(3) A 774/94/EK rendelet egyes nem 
alapvető rendelkezéseinek kiegészítése 
vagy módosítása érdekében a Bizottságot 
indokolt felhatalmazni arra, hogy a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el az említett rendelet 
kiigazításainak elfogadására vonatkozóan, 
amennyiben a kontingensek mennyiségi 
tételei és egyéb feltételei – különösen 
valamely, egy vagy több harmadik 
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országgal kötött megállapodás
jóváhagyására vonatkozó határozat útján –
kiigazításra kerülnek. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság az előkészítő munka 
során megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és megszövegezése során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

országgal kötött megállapodás
megkötésére vonatkozó tanácsi határozat 
útján – kiigazításra kerülnek. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munka során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten.
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és megszövegezése során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról. 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. E 
tekintetben a Bizottságnak biztosítania 
kell, hogy az Európai Parlamentet kellő 
mértékben bevonják – az egyéb politikai 
területeken szerzett korábbi 
tapasztalatokból eredő bevált 
gyakorlatokra alapozva – annak 
érdekében, hogy a lehető legjobb feltételek 
valósuljanak meg a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok Európai Parlament 
általi, jövőbeli ellenőrzéséhez.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szóban forgó végrehajtási aktusokat a(z) 
[xxxx/yyyy]/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet [az egységes közös 
piacszervezésről szóló kiigazított 
rendelet]* [323. cikkének (2)
bekezdésében] említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

E végrehajtási aktusokat a 7a. cikk 
(2) bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„7a. cikk
Bizottsági eljárás
(1) A Bizottságot a 2012. ……-i 
[xxxx/yyyy/EU] európai parlamenti és 
tanácsi rendelet [az egységes közös 
piacszervezésről szóló kiigazított 
rendelet]* [xx]. cikke szerint létrehozott, a 
mezőgazdasági piacok közös szervezésével 
foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 
182/2011/EU rendelet** értelmében vett 
bizottság.
(2) Az e bekezdésre való hivatkozás esetén 
a 182/2011/EU rendelet 5. cikke 
alkalmazandó.
(3) Amikor a bizottság szakvéleményét 
írásbeli eljárás keretében kell megkérni, 
az írásbeli eljárást eredmény nélkül 
lezárják, amennyiben a szakvélemény 
benyújtásához rendelkezésre álló 
határidőn belül a bizottság elnöke így 
dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt 
kéri.
____________
* HL L ..., ..., … o.  
** HL L 55., 2011.2.28., 13. o.”

Or. en
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak a 8. cikkben említett
felhatalmazása [beillesztendő e módosító 
rendelet hatálybalépésének dátuma]-tól/-
(jé)től határozatlan időre szól.

(2) A Bizottság a 8. cikkben említett
felhatalmazást a ...*-tól/től számított 
ötéves időtartamra kapja. A Bizottság 
legkésőbb kilenc hónappal az ötéves 
időtartam vége előtt jelentést készít a 
felhatalmazásról. A felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik az 
említettel azonos hosszúságú 
időtartamokkal, amennyiben az Európai 
Parlament vagy a Tanács legkésőbb az 
adott időszak vége előtt három hónappal 
nem emel kifogást a meghosszabbítás 
ellen.
__________
* HL: kérjük, illessze be a rendelet 
hatálybalépésének dátumát.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 8. cikk alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az aktusról szóló 
értesítést követő két hónapos időtartamon 
belül sem az Európai Parlament, sem a 
Tanács nem emel ellene kifogást, vagy ha 
az említett időtartam leteltét megelőzően az 
Európai Parlament és a Tanács egyaránt 
tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem 
emel kifogást. Ezen időtartam az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére két hónappal 

(5) A 8. cikk alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az aktusról szóló 
értesítést követő két hónapos időtartamon 
belül sem az Európai Parlament, sem a 
Tanács nem emel ellene kifogást, vagy ha 
az említett időtartam leteltét megelőzően az 
Európai Parlament és a Tanács egyaránt 
tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem 
emel kifogást. Ezen időtartam az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére négy hónappal 
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meghosszabbodik. meghosszabbodik.

Or. en
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INDOKOLÁS

A jelenlegi bizottsági javaslat célja az egyes hús- és gabonatermékekre előírt egyes közösségi 
vámkontingensek megnyitására és kezelésére vonatkozó rendelkezésekről szóló 774/94/EK 
tanácsi rendelet hozzáigazítása az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. 
cikkéhez.

A 774/94/EK rendelet a Bizottságra ruházta azt a hatáskört, hogy amennyiben a kontingensek 
mennyiségi tételei és egyéb feltételei – különösen a harmadik országokkal kötött 
megállapodás megkötésére vonatkozó határozat útján – kiigazításra kerülnek, elfogadja a 
szükséges végrehajtási intézkedéseket és módosítsa a rendeletet.

E hatáskört hozzá kell igazítani a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási 
aktusok Lisszaboni Szerződés utáni rendszeréhez a megfelelő végrehajtási hatáskörök EB-re 
való ruházása révén, amely hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel összhangban kell gyakorolni.

Mivel a kereskedelempolitikai jogszabályok jelentős részét a két úgynevezett „kereskedelmi 
omnibus aktus” révén igazították az EUMSZ 290. és 291. cikkéhez, az előadó az e két 
aktusban előterjesztett változtatásokat tükröző módosításokra tesz javaslatot.

Ez magában foglalja az Európai Parlament megfelelő bevonását a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítésébe és végrehajtásába, a hatáskör-átruházás hallgatólagosan megújuló, 
ötéves időszakra való korlátozását, a felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezetével 
kapcsolatos esetleges kifogások jelzésére rendelkezésre álló időszak két hónapról négy 
hónapra való meghosszabbítását, valamint az írásbeli eljárás módosított alkalmazását.

Az előadó nyomatékosan kéri, hogy a bizottsági eljárásra vonatkozó hivatkozásokat töröljék 
az egységes közös piacszervezésről szóló, kiigazított jövőbeli rendeletből, és e 
rendelkezéseket közvetlenül e módosító rendeletbe illesszék be. Ez lehetővé teszi majd, hogy 
a kereskedelmi omnibus aktusokban meghatározott írásbeli eljárás alkalmazásának 
módosításai megfelelően tükröződjenek. Ezenfelül biztosítja majd, hogy az e rendeletben 
foglalt kvótarendszer igazgatásához szükséges végrehajtási aktusok ellenőrzéséhez való jog a 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság illetékességi körében maradjon.


