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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 2008/97/EK, a 779/98/EK és az 1506/98/EK tanácsi rendeletnek az olívaolaj és egyéb 
mezőgazdasági termékek Törökországból történő behozatala terén a Bizottságra 
ruházandó felhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási hatáskörök tekintetében történő 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0918),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0005/2012),

– 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.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2008/97/EK rendelet egyes nem 
alapvető rendelkezéseinek kiegészítése, 
illetve módosítása érdekében indokolt a 
szóban forgó rendelet módosításainak 
elfogadása tekintetében a Bizottságra 
ruházni a jogi aktusoknak a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően történő elfogadására 
vonatkozó hatáskört, amennyiben a 
társulási megállapodásban megállapított 
különleges rendelkezések jelenlegi 
feltételei, különösen az összegekre 
vonatkozó feltételek módosulnak, illetve 
amennyiben új megállapodás megkötésére 
kerül sor. 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.

(5) A 2008/97/EK rendelet egyes nem 
alapvető rendelkezéseinek kiegészítése, 
illetve módosítása érdekében indokolt a 
szóban forgó rendelet módosításainak 
elfogadása tekintetében a Bizottságra 
ruházni a jogi aktusoknak a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően történő elfogadására 
vonatkozó hatáskört, amennyiben a 
társulási megállapodásban megállapított 
különleges rendelkezések jelenlegi 
feltételei, különösen az összegekre 
vonatkozó feltételek módosulnak, illetve 
amennyiben új megállapodás megkötésére 
kerül sor. 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
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általi, jövőbeli ellenőrzéséhez.

Or. en

Indokolás

Az I. és II. kereskedelmi omnibus aktussal összhangban az előadó javasolja annak 
hangsúlyozását, hogy az Európai Parlamentet kellő mértékben be kell vonni a
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésébe és végrehajtásába. Ez elő fogja segíteni a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok feletti ellenőrzést, és biztosítani fogja a felhatalmazás 
hatékony gyakorlását, elkerülve az Európai Parlament kifogásait.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 bekezdés (új)
2008/97/EK rendelet
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A szöveg a következő 
preambulumbekezdéssel egészül ki:
„mivel annak biztosítása érdekében, hogy 
az e rendelet végrehajtásához szükséges 
bizonyos intézkedések elfogadás egységes 
feltételek mellett történjen, végrehajtási 
hatásköröket kell a Bizottságra ruházni. 
Ezeket a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek* megfelelően kell 
gyakorolni.
____________________
*HL L 55., 2011.2.28., 13. o.”

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata nem foglalkozik a módosított rendelet preambulumbekezdéseivel. Az 
előadó véleménye szerint módosítani szükséges az alap jogi aktus preambulumbekezdéseit a 
végrehajtási jogi aktusok használatának elmagyarázása. 
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Módosítás3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 a bekezdés (új)
2008/97/EK rendelet
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) A (6) preambulumbekezdés helyébe 
a következő szöveg lép:
„ mivel e rendelet egyes nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítése, illetve 
módosítása érdekében indokolt a szóban 
forgó rendelet módosításainak elfogadása 
tekintetében a Bizottságra ruházni a jogi 
aktusoknak az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 
történő elfogadására vonatkozó hatáskört, 
amennyiben a társulási megállapodásban 
megállapított különleges rendelkezések 
jelenlegi feltételei, különösen az 
összegekre vonatkozó feltételek 
módosulnak, illetve amennyiben új 
megállapodás megkötésére kerül sor. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács számára történő egyidejű, 
időben történő és megfelelő 
továbbításáról. 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 
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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

Indokolás

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.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 bekezdés
2008/97/EK rendelet
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságnak végrehajtási jogi aktusok 
révén kell elfogadnia az e rendeletben 
meghatározott különleges behozatali 
rendelkezések alkalmazására vonatkozó 
szabályok végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket. E végrehajtási aktusokat 
a(z) [XXXX/20..]/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet [323. cikkének (2) 
bekezdésében] említett vizsgálati 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni 
[összehangolt, egységes KPSZ rendelet]*.

A Bizottságnak végrehajtási jogi aktusok 
révén kell elfogadnia az e rendeletben 
meghatározott különleges behozatali 
rendelkezések alkalmazására vonatkozó 
szabályok végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket. E végrehajtási aktusokat a 
7a. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálati eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata – mindhárom rendelet esetében – hivatkozik a mezőgazdasági termékek 
piacának közös szervezését létrehozó, jövőbeli összehangolt rendeletben előírt bizottsági 
eljárásra. Az előadó javasolja e hivatkozások törlését, illetve a bizottsági eljárásról szóló 
rendelkezés beillesztését minden egyes módosított rendeletbe. Így biztosítható – a 
kereskedelmi omnibus aktusok által bevezetett – írásbeli eljárás módosított alkalmazása  
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Továbbá egy ilyen változás biztosítaná az INTA bizottság jövőbeli bevonását az ellenőrzési 
jog gyakorlásába.

Módosítás5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 bekezdés
2008/97/EK rendelet
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(z) [xxxx/yyyy]/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
[összehangolt, egységes KPSZ-rendelet]* 
[xx.] cikkében említett ….. bizottság segíti. 
Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet 
szerinti 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

Indokolás

A 182/2011/EU rendeletnek megfelelően az adott tanácsadó vagy vizsgálóbizottság egyszerű 
esetekben írásbeli eljárást is előírhat. A rendelet előirányozza, hogy egyéb rendelkezés 
hiányában nem alkalmazható az írásbeli eljárás, ha valamely tagállam ellenzi azt. Az I. és II. 
kereskedelmi omnibus aktussal összhangban az előadó javasolja, hogy az írásbeli eljárást 
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csak akkor lehessen eredmény nélkül lezárni, ha a tagállamok többsége ezt kéri. Fontos 
ösztönözni a jelentősen olcsóbb és hatékonyabb írásbeli eljárás használatát.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 bekezdés
2008/97/EK rendelet
8 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság 8. cikkben említett 
felhatalmazása [dátum beillesztendő: ezen 
módosító irányelv hatálybalépésének 
időpontjától] határozatlan időre szól.

(2) A Bizottság 8. cikkben említett 
felhatalmazása ...*-tól/től számított ötéves 
időtartamra szól. A Bizottság legkésőbb 
kilenc hónappal az ötéves időtartam vége 
előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra, kivéve, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács – legkésőbb az 
adott időszak vége előtt három hónappal –
kifogást emel a meghosszabbítás ellen.
–––––––––––––––––
* HL: Kérjük, illessze be e rendelet 
hatálybalépésének időpontját.

Or. en

Indokolás

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. Ez tükrözi a két kereskedelmi omnibus aktussal bevezetett változásokat.
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Módosítás7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 bekezdés
2008/97/EK rendelet
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 
meghosszabbodik.

(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 
meghosszabbodik.

Or. en

Indokolás

A parlamenti munka ritmusát, a belső eljárásokat és a határidőket figyelembe véve fontos 
biztosítani, hogy a jogalkotónak elegendő idő álljon rendelkezésére egy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus ellenőrzésére. Ez tükrözi a két kereskedelmi omnibus aktussal bevezetett 
változásokat.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – -1 bekezdés (új)
779/98/EK rendelet
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A szöveg a következő 
preambulumbekezdéssel egészül ki:
„mivel annak biztosítása érdekében, hogy 
az e rendelet végrehajtásához szükséges 
bizonyos intézkedések elfogadás egységes 
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feltételek mellett történjen, végrehajtási 
hatásköröket kell a Bizottságra ruházni. 
Ezeket a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek* megfelelően kell 
gyakorolni.
_____________________
*HL L 55., 2011.2.28., 13. o.” 

Or. en

Módosítás9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 bekezdés
779/98/EK rendelet
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
elfogadja az Európai Unió működéséről 
szóló Szerződés I. mellékletében felsorolt, 
Törökországból származó és az EK-
Törökország Társulási Tanács 1/98 
határozatában megállapított feltételek 
szerint az Unióba behozható termékekre 
vonatkozó behozatali rendszer 
alkalmazásához szükséges szabályokat. E 
végrehajtási aktusokat a(z) 
[XXXX/20..]/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet [323. cikkének (2) 
bekezdésében] említett vizsgálati 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni 
[összehangolt, egységes KPSZ rendelet]*.

A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
elfogadja az Európai Unió működéséről 
szóló Szerződés I. mellékletében felsorolt, 
Törökországból származó és az EK-
Törökország Társulási Tanács 1/98 
határozatában megállapított feltételek 
szerint az Unióba behozható termékekre 
vonatkozó behozatali rendszer 
alkalmazásához szükséges szabályokat. E 
végrehajtási aktusokat a 2a. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Or. en
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Módosítás10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 a bekezdés (új)
779/98/EK rendelet
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:
„2a. cikk
Bizottsági eljárás
(1) A Bizottságot a(z) [xxxx/yyyy]/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
[összehangolt, egységes KPSZ-rendelet]* 
[xx.] cikkében említett ….. bizottság segíti. 
Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet 
szerinti 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

Módosítás11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – -1 bekezdés (új)
1506/98/EK rendelet
6 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A szöveg a következő 
preambulumbekezdéssel egészül ki:
„mivel annak biztosítása érdekében, hogy 
az e rendelet végrehajtásához szükséges 
bizonyos intézkedések elfogadás egységes 
feltételek mellett történjen, végrehajtási 
hatásköröket kell a Bizottságra ruházni. 
Ezeket a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek* megfelelően kell 
gyakorolni.
__________________
*HL L 55., 2011.2.28., 13. o.” 

Or. en

Módosítás12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 1 bekezdés
1506/98/EK rendelet
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktus révén 
megerősíti a 2. cikkben említett 
felfüggesztés megszüntetését, amint az 
Unióból Törökországba irányuló 
kedvezményes kivitel akadályai 
megszűnnek. E végrehajtási aktust a(z) 
[XXXX/20..]/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet [323. cikkének (2) 
bekezdésében] említett vizsgálati 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni 
[összehangolt, egységes KPSZ rendelet]*.

A Bizottság végrehajtási aktus révén 
megerősíti a 2. cikkben említett 
felfüggesztés megszüntetését, amint az 
Unióból Törökországba irányuló 
kedvezményes kivitel akadályai 
megszűnnek. E végrehajtási aktust a 
3a. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálati eljárásnak megfelelően 
elfogadni.

Or. en
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Módosítás13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 1 a bekezdés (új)
1506/98/EK rendelet
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:
„3a. cikk
Bizottsági eljárás
(1) A Bizottságot a(z) [xxxx/yyyy]/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
[összehangolt, egységes KPSZ-rendelet]* 
[xx.] cikkében említett ….. bizottság segíti. 
Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet 
értelmében vett bizottságnak minősül**.
(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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INDOKOLÁS

A bizottsági javaslat célja, hogy összehangoljon három tanácsi rendeletet az olívaolaj és 
egyéb mezőgazdasági termékek Törökországból történő behozatala tekintetében a Lisszaboni 
Szerződés utáni végrehajtási és felhatalmazási jogi aktusok rendszerével (EUMSZ 290. és 
291. cikke).

A javaslatban az áll, hogy a Bizottság a Szerződés 290. cikkének megfelelően kapjon 
felhatalmazást a jogalkotási aktusok elfogadására, a 2008/97/EK rendelet egyes, nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítése, illetve módosítása érdekében, különösen a vámkedvezmény 
összegét illetően, vagy amennyiben létezik Törökországgal kötött új megállapodás. 

A 2008/97/EK tanácsi rendelet hatásköröket ruház a Bizottságra, amelyek lehetővé teszik a 
Törökországból származó olívaolajra és egyéb mezőgazdasági termékekre vonatkozó 
különleges rendelkezések alkalmazásával kapcsolatos szabályok végrehajtásához szükséges 
intézkedések elfogadását. Az említett rendelet ezenkívül a Bizottságra ruház hatásköröket az e 
rendelettel összefüggő módosítások elfogadására is, amennyiben a vonatkozó társulási 
megállapodásban meghatározott részletes szabályok módosulnak.

A Törökországból származó mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe történő 
behozataláról, a 4115/86/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 3010/95/EK rendelet 
módosításáról szóló, 1998. április 7-i 779/98/EK tanácsi rendelet hatásköröket ruház a 
Bizottságra, amelyek lehetővé teszik a Szerződés I. mellékletében felsorolt, Törökországból 
származó és az EK-Törökország Társulási Tanács 1/98. sz. határozatában meghatározott 
feltételek szerint az Unióba behozható termékekre vonatkozó behozatali rendszer 
alkalmazásával kapcsolatos végrehajtási intézkedések elfogadását.

Az 1998-as évre közösségi vámkontingens formájában Törökország részére mogyoróra 
vonatkozó engedmény megállapításáról és egyes engedmények felfüggesztéséről szóló, 1998. 
július 13-i 1506/98/EK tanácsi rendelet hatásköröket ruház a Bizottságra, amelyek lehetővé 
teszik a szóban forgó rendelet 2. cikkében említett intézkedések hatályon kívül helyezését, 
amint az Unióból Törökországba irányuló kedvezményes kivitel akadályai megszűnnek.

Jelenleg folyik a közös kereskedelmi politika terén fennálló jogszabályok összehangolása az 
EUMSZ 290. és 291 cikkével a két kereskedelmi omnibus aktus révén (I. kereskedelmi 
omnibus aktus a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeletek bizonyos 
intézkedések elfogadási eljárásai tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti 
és tanácsi rendelet (COD 2011/0039), valamint a II. kereskedelmi omnibus aktus a közös 
kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeletek bizonyos intézkedések elfogadása 
céljából adott felhatalmazás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (COD 2011/0153)). Mindkét anyag folyamatban van, és a két társjogalkotó 
közötti tárgyalások tárgyát fogja képezni.
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A kereskedelmi jogszabályok következetessége érdekében az előadó javasolja a bizottsági 
javaslat olyan módosítását, amely tükrözi a két kereskedelmi omnibus aktussal bevezetett 
változásokat, nevezetesen az alábbiak tekintetében:

 a végrehajtási/felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról szóló új preambulumbekezdések 
beillesztése az alap-jogiaktusba;

 az Európai Parlament bevonása a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésébe;

 a Bizottságra történő hatáskör-átruházás 5 évre történő korlátozása, amely 
hallgatólagosan meghosszabbítható ezzel megegyező időtartamra;

 a felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete elleni kifogás időtartamának lehetséges 
meghosszabbítására rendelkezésre álló idő kettőről négy hónapra történő kiterjesztése, 
ezáltal kiterjesztve az ellenőrzés időtartamát 4 hónapról (2+2) 6 hónapra (2+4);

 az írásbeli eljárás alkalmazása feltételeinek megváltoztatása, így az ilyen eljárást csak 
akkor lehet eredmény nélkül kell lezárni, ha a tagállamok többsége ezt kéri (az általános 
gyakorlattal szemben, ahol 1 tagállam kifogása elegendő).

A Bizottság javaslata – mindhárom rendelet esetében – hivatkozik a mezőgazdasági termékek 
piacának közös szervezését létrehozó, jövőbeli összehangolt rendeletben (összehangolt, 
egységes KPSZ rendelet) előírt bizottsági eljárásra. Az előadó javasolja e hivatkozások 
törlését, illetve a bizottsági eljárásról szóló rendelkezés beillesztését minden egyes módosított 
rendeletbe. Így biztosítható – a kereskedelmi omnibus aktusok által bevezetett – írásbeli 
eljárás módosított alkalmazása  

Továbbá a három módosított rendelet és nem az egységes KPSZ-rendelet válna a jövőbeli 
végrehajtási aktusok alap-jogiaktusává. Következésképpen az ilyen végrehajtási aktusok 
feletti ellenőrzési jog a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságnál maradna, és nem kerülne a 
Mezőgazdasági Bizottsághoz. Az előadó határozott meggyőződése, hogy a közös 
kereskedelempolitikai jogszabályok – melyek jogalapja az EUMSZ 207. cikke –
végrehajtásának ez a helyes útja.


