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Tisztelt Elnök Úr!

2012. december 3-i levelében Ön felkérte a Jogi Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 37a. 
cikke alapján nyilvánítson véleményt a fenti javaslatban foglalt, az EUMSZ 290. cikkével 
összhangban a Bizottságra jogalkotási hatásköröket ruházó, illetve az EUMSZ 291. cikkével 
összhangban a Bizottságra végrehajtási hatásköröket ruházó rendelkezésekről.

Figyelembe véve, hogy a jelentéstervezetet az ENVI bizottság készíti el, és hogy a Tanács 
által elfogadott megközelítés a javaslatnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásáról szóló rendelkezései helyébe végrehajtási jogi aktusok elfogadásáról szóló 
rendelkezéseket javasol léptetni, Ön a Jogi Bizottságot kérte fel a Bizottság javaslatának 
vizsgálatára, különös figyelemmel a felhatalmazás céljaira, tartalmára, hatályára, időtartamára 
és feltételeire.
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I – Háttér

A javaslat fő célja a 2006/66/EK irányelv (a továbbiakban: „az elemekről és 
akkumulátorokról szóló irányelv”) módosítása a vezeték nélküli villamos kézi szerszámokba 
szánt, kadmiumot tartalmazó hordozható elemek és akkumulátorok forgalomba hozatalára 
vonatkozó tilalom kiterjesztése érdekében, ugyanakkor arra is irányul, hogy az EUMSZ 290. 
és 291. cikkével1 összhangba hozza az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelv azon 
rendelkezéseit, amelyek a már hatályon kívül helyezett komitológiai határozat2 szerinti 
eljárást írták elő, és amelyeket a 2008/12/EK irányelv3 vezetett be.

A Bizottság öt esetben javasolta, hogy az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást 
(RPS) előíró rendelkezések helyébe felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról szóló 
rendelkezések lépjenek. Javasolta továbbá, hogy egy korábbi RPS-rendelkezés és két 
szabályozási bizottsági eljárást előíró rendelkezés helyébe végrehajtási aktusokról szóló 
rendelkezés lepjen.

A Tanácson belül ismertetett egyik elnökségi kompromisszumos szöveg arra tett javaslatot, 
hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról szóló rendelkezés csak egyetlen – a korábban 
RPS-t előíró – rendelkezés helyébe lépjen, míg a fent említett hét fennmaradó rendelkezés 
mind végrehajtási aktust írjon elő.

II – A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási aktusok háttere

Az Európa Jövőjéről Szóló Európai Konvent egyszerűsítéssel foglalkozó munkacsoportja első 
végleges jelentésében ajánlást tett arra, hogy a közösségi jogszabályok hierarchiáját a 
jogalkotási területhez tartozó ügyek lehetőség szerinti különválasztásával és egy új jogalkotási 
kategória bevezetésével tegyék egyértelműbbé4:

„Jelenleg nincs olyan mechanizmus, amely lehetővé tenné a 
jogalkotó számára, hogy a jogszabály technikai szempontjait vagy 
részleteinek szabályozását másra ruházza, miközben az átruházás 
fölötti ellenőrzést megtartja. A jelenlegi állás szerint a jogalkotó 
köteles vagy részletekbe menően kidolgozni az általa elfogadott 
rendelkezéseket, vagy a jogszabály technikaibb jellegű 
szempontjait vagy egyes részleteit a Bizottságra bízni, mintha azok 
az EKSZ 202. cikke értelmében tagállami ellenőrzés alá eső 

                                               
1 Míg az EUMSZ 290. cikke közvetlenül alkalmazható, az EUMSZ 291. cikkére vonatkozó szabályokat és 
elveket 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 rendelet határozza meg (HL L55., 2011.2.28., 13. o.).
2 A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított, a Bizottságra ruházott végrehajtási 
hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999/468/EK tanácsi határozat (HL L 184., 
1999.7.17., 23. o., magyar nyelvű különkiadás, 1. fejezet, 3. kötet, 124. o.).
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. március 12-i 2008/12/EK irányelve a 2006/66/EK irányelv 
módosításáról (HL L 76., 2008.3.19., 39. o.).
4 Egyszerűsítéssel foglalkozó IX. munkacsoport, 2002. november 29-i végleges jelentés, 8–12. o.
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végrehajtási intézkedések lennének.”

A csoport ezért javasolta bevezetni a „felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat”, amelyek a 
jogalkotó által meghatározott egyfajta engedélyezés keretében kiegészítenék vagy 
módosítanák a jogalkotási aktus egyes elemeit, illetve a „végrehajtási aktusokat”, amelyek a 
jogalkotási aktusokat hajtanák végre. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében a 
jogalkotó dönthetne arról, hogy szükséges-e uniós szinten jogalkotási aktusokat végrehajtó 
aktusokat és/vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat elfogadni, illetve hogy ezen 
aktusok elfogadásához adott esetben mely bizottsági eljárási mechanizmus (EKSZ 202. cikk) 
kapcsolódjék. A munkacsoport a jogalkotási aktusokat úgy határozta meg, mint amelyeket 
közvetlenül, a Szerződések alapján fogadnak el, és amelyek egy adott területen belül a 
lényeges elemeket és az alapvető politikai döntéseket tartalmazzák. Az átruházandó 
hatáskörök a jogalkotási aktust pontosító, technikai szempontokra és egyes részletekre 
vonatkozó szabályoktól egészen a jogalkotási aktus egyes szempontjainak későbbi 
módosításaiig terjedhetnének. A munkacsoport ugyanakkor úgy vélte, hogy ha a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok új kategóriájának létrehozásáról születne döntés, 
lehetővé válna egyes bizottsági eljárások egyszerűsítése, mindazonáltal hangsúlyozta, hogy 
bármely módosítás nem közvetlenül a Szerződés, hanem a másodlagos jogszabályok hatálya 
alá tartozna.

E javaslatok eredményeképpen születtek meg az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló 
szerződés tervezetében foglalt, a felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási aktusokról szóló 
rendelkezésekre vonatkozó javaslatok. E rendelkezések végül lényegében érintetlenül 
maradtak a Lisszaboni Szerződésben: az EUMSZ 290. és 291. cikkében.

Az EUMSZ 290. cikke az alábbiakról rendelkezik (utólagos kiemelések):
„(1) A jogalkotási aktusokban felhatalmazás adható a Bizottság 
részére olyan általános hatályú nem jogalkotási aktusok 
elfogadására, amelyek a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető 
rendelkezéseit kiegészítik, illetve módosítják.
A felhatalmazást tartalmazó jogalkotási aktusokban kifejezetten 
meg kell határozni a felhatalmazás céljait, tartalmát, alkalmazási 
körét és időtartamát. Az adott szabályozási terület alapvető elemei 
kizárólag a jogalkotási aktusban szabályozhatók, és ezekre 
vonatkozóan nem adható felhatalmazás.
(2) A jogalkotási aktusban kifejezetten meg kell határozni a 
felhatalmazás gyakorlásának feltételeit, amelyek a következők 
lehetnek:
a) az Európai Parlament vagy a Tanács úgy határozhat, hogy a 
felhatalmazást visszavonja;
b) a felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor léphet 
hatályba, ha az Európai Parlament vagy a Tanács a jogalkotási 
aktusban előírt határidőn belül nem emel ellene kifogást.
Az a) és b) pont alkalmazásakor az Európai Parlament tagjainak 
többségével, a Tanács pedig minősített többséggel jár el.
(3) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok címében fel kell 
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tüntetni a „felhatalmazáson alapuló” kifejezést.”

Az EUMSZ 291. cikke az alábbiakról rendelkezik (utólagos kiemelések):
„(1) A tagállamok nemzeti jogukban elfogadják a kötelező erejű 
uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges intézkedéseket.
(2) Ha valamely kötelező erejű uniós jogi aktus végrehajtásának 
egységes feltételek szerint kell történnie, az ilyen jogi aktus 
végrehajtási hatásköröket ruház a Bizottságra, illetve különleges 
és kellően indokolt esetekben, valamint az Európai Unióról szóló 
szerződés 24. és 26. cikkében előírt esetekben a Tanácsra.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak céljából az Európai Parlament és 
a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott 
rendeletekben előre meghatározza a Bizottság végrehajtási 
hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályait és általános elveit.
(4) A végrehajtási aktusok címében fel kell tüntetni a 
„végrehajtási” kifejezést.”

Meg kell jegyezni, hogy az EUMSZ 291. cikkében a végrehajtási aktusokkal kapcsolatban 
elfogadott megközelítéssel ellentétben az EUMSZ 290. cikke nem tartalmaz jogalapot a 
hatáskör-átruházásra alkalmazandó szabályokat és általános elveket meghatározó 
horizontális jogi aktus elfogadására – mint amilyen a végrehajtási jogi aktusokról szóló 
rendelet az EUMSZ 291. cikke esetében. Ezeket a feltételeket ezért minden egyes alap-
jogiaktusban meg kell határozni,

Az EUMSZ-hez csatolt, a pénzügyi szolgáltatásokról szóló 39. nyilatkozat szövege a 
következő:

„Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkéről

A Konferencia tudomásul veszi a Bizottság azon szándékát, hogy a 
kialakult gyakorlatnak megfelelően továbbra is konzultálni kíván a 
tagállamok által kinevezett szakértőkkel a pénzügyi szolgáltatások 
területére vonatkozó, átruházott hatáskörben alkotandó jogi 
aktusok tervezetéről.”

Az EUMSZ 290. cikke gyakorlati végrehajtásának előkészítése során a Jogi Bizottság 2010. 
március 23-án fogadta el Szájer József előadó nem jogalkotási jelentését a jogalkotási 
felhatalmazás hatásköréről1. Az alábbiakban kivonatolva olvasható a jelentés indokolása, 
amely lefektette a felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási jogi aktusok különválasztásának 
alapjait.

                                               
1 Jelentés a jogalkotási felhatalmazás hatásköréről (A7–0110/2010).
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„A jogalkotó által átruházott hatáskör ellenőrzésének logikus 
módon továbbra is a jogalkotó feladatának kell maradnia. Emellett 
a jogalkotón kívül bárki által gyakorolt ellenőrzés minden más 
formája önmagában ellentétes lenne az EUMSZ 290. cikkével. A 
tagállamok különösen nem, míg a tagállamok szakértőiből álló 
bizottságok még ennyire sem játszanak szerepet ezen a területen.

[...]

Vitathatatlan, hogy az uniós jog végrehajtása elsődlegesen a 
tagállamok feladata. Ezt egyértelművé teszi az EUSZ 4. cikke (3) 
bekezdésének második albekezdése (az EKSZ korábbi 10. cikke -
„A tagállamok a Szerződésekből (...) eredő kötelezettségek 
teljesítésének biztosítása érdekében megteszik a megfelelő (...) 
intézkedéseket”), valamint maga az EUMSZ 291. cikke („A 
tagállamok nemzeti jogukban elfogadják a kötelező erejű uniós 
jogi aktusok végrehajtásához szükséges intézkedéseket”). Ez volt a 
helyzet a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt is. 

Ha azonban a jogalkotó úgy véli, hogy egységes feltételek 
szükségesek a kötelező erejű uniós jogi aktusokhoz, kötelező erejű 
másodlagos jogszabálynak (függetlenül attól, hogy jogalkotási 
aktus-e) kell felhatalmaznia a Bizottságot a végrehajtási 
intézkedések elfogadására. Az EUMSZ 291. cikke, az EKSZ 202. 
cikkén alapuló komitológiai mechanizmusokból közvetlenül 
építkezve alapot szolgáltat a Bizottság végrehajtási jogi aktusainak 
elfogadásához, a Bizottság által gyakorolt végrehajtási hatáskörök 
tagállamok által történő bizonyos ellenőrzései függvényében.1
Tekintettel a tagállamok végrehajtás terén fennálló elsődleges 
felelősségére, természetes, hogy a 291. cikk a jogalkotó 
kizárásával tesz róluk említést. Nincs alapvető fogalmi különbség 
az EKSZ 202. cikkén alapuló korábbi rendszer és az EUMSZ 291. 
cikkén alapuló jövőbeli rendszer között.

Egyértelmű, hogy a jogalkotó állapítja meg az ilyen végrehajtási 
hatáskörök gyakorlásának feltételeit. A végrehajtási aktusok új 
jogi kerete sürgős, mivel a jelenlegi „komitológiai” határozat 
részben összeegyeztethetetlen az EUMSZ 291. cikke szerinti új 
rendszerrel.”

A plenáris ülés által végül 2010. május 5-én elfogadott állásfoglalás a következő három 
bekezdéssel zárul2: 

                                               
1 A tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályait és általános elveit azonban a rendes jogalkotási eljárással 

összhangban eljáró jogalkotó rendeletei formájában kell elfogadni – az EUMSZ 291. cikkének (3) bekezdése.
2 Az Európai Parlament 2010. május 5-i állásfoglalása a jogalkotási felhatalmazás hatásköréről, 

P7_TA(2010)0127.
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„18. sürgeti a Bizottságot, hogy soron kívül terjessze elő az 
EUMSZ 290. és 291. cikkeiben foglalt rendelkezésekre 
vonatkozó közösségi jogszabályok kiigazításához szükséges 
jogalkotási javaslatokat; az EUMSZ 290. cikkére való 
tekintettel úgy véli, hogy a kiigazítást nem szabad azokra az 
intézkedésekre korlátozni, amelyekkel korábban az 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás 
keretében foglalkoztak, hanem minden megfelelő általános 
hatályú intézkedésre ki kell terjednie, függetlenül a 
döntéshozatali eljárástól vagy a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépése előtt rájuk alkalmazandó komitológiai 
eljárástól;

19. kitart amellett, hogy elsődleges prioritásként azon politikai 
területek közösségi jogszabályait kell kiigazítani, amelyek a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépését megelőzően nem estek 
az együttdöntési eljárás hatálya alá; szorgalmazza ezek 
egyenkénti vizsgálatát oly módon, hogy biztosított legyen 
különösen az, hogy minden olyan megfelelő általános hatályú 
intézkedést, amelyet korábban [a komitológiai határozat] 4. 
és 5. cikke szerint fogadtak el, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusként definiáljanak;

20. úgy véli, hogy a jogalkotó előjogainak teljes körű megőrzése 
érdekében akár a fent említett kiigazítás során, akár a 
javaslatok rendes jogalkotási eljárás keretében történő 
kezelésekor külön figyelmet kell fordítani az EUMSZ 290. és 
291. cikkének megfelelő vonatkozásban történő 
alkalmazására és az egyik, illetve a másik cikk 
alkalmazásának gyakorlati következményeire; kitart amellett, 
hogy a társjogalkotóknak hatásköre legyen annak 
eldöntéséhez, hogy a korábban az ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárás keretében elfogadott ügyeket 
az EUMSZ 290. cikke alapján vagy a rendes jogalkotási 
eljárás keretében lehessen elfogadni;”

Az EUMSZ 290. cikkének gyakorlati alkalmazását illetően a Parlament, a Tanács és a 
Bizottság 2011 áprilisában megállapodásra1 jutott. E megállapodás meghatározza a 
gyakorlati eljárásokat, valamint a jogalkotási hatáskör átruházására alkalmazandó, közösen 
elfogadott pontosításokat és preferenciákat. Iránymutatással és szövegezési mintákkal 
szolgál a felhatalmazás céljának, tartalmának, hatályának és időtartamának meghatározása 
számára, de a felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási jogi aktusok elkülönítését nem 
említi.

Emellett módosították a Parlament eljárási szabályzatát és abba a következő szövegű, új 

                                               
1 Egyetértési megállapodás a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról, jóváhagyta az Elnökök Értekezlete 2011. 
március 3-án.
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37a. cikket illesztették: 
„Jogalkotási felhatalmazás

(1) Az olyan jogalkotási aktusokra irányuló javaslat vizsgálatakor, 
amelyek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke 
értelmében jogalkotási felhatalmazást ad a Bizottságnak, az 
Európai Parlamentnek különös figyelmet kell fordítania a 
felhatalmazás céljaira, tartalmára, alkalmazási körére és 
időtartamára, valamint a felhatalmazás gyakorlásának feltételeire. 

(2) A téma szerint illetékes bizottság bármikor kikérheti az uniós 
jog értelmezése és alkalmazása terén illetékes bizottság 
véleményét. 

(3) Az uniós jog értelmezése és alkalmazása terén illetékes 
bizottság saját kezdeményezésére is kérdéseket vethet fel a 
jogalkotási felhatalmazás vonatkozásában. Ilyen esetekben 
megfelelően tájékoztatnia kell a téma szerint illetékes bizottságot.”

III. A Parlament álláspontja a jogalkotói hatáskör átruházásával kapcsolatban

A felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási aktusok közötti határvonal a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépését követően több jogalkotási eljárásban is viták forrása lett. A Tanács 
a végrehajtási aktusok alkalmazását szorgalmazta, mivel szerinte a végrehajtási aktusokról 
szóló rendelet értelmében az érintett bizottságokban ülő tagállami szakértők így jobban 
befolyásolhatják az ilyen aktusok előkészítő szakaszát. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésében a nemzeti szakértőknek nincs formális szerepe. Továbbá a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében sokkal jelentősebb a Parlament szerepe és 
befolyása, illetve szélesebb körűek az előjogai. Lehetősége van például kifogást emelni a 
javasolt, felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, illetve visszavonni a felhatalmazást, 
melyek egyúttal a rendelkezésére álló legerősebb eszközök. A végrehajtási aktusok esetében a 
Parlament hatásköre a vizsgálati jogra korlátozódik, és a Bizottság a Parlament kifogása 
ellenére is elfogadhat egy javasolt végrehajtási aktust.

A megfelelő eszköz kiválasztása nemcsak azt befolyásolja számottevően, hogy a 
Parlamentnek lehetősége nyílik-e ellenőrzési vagy vizsgálati jogának gyakorlására, hanem 
végső soron a jogi aktus érvényességére nézve is meghatározó lehet. A Bizottság elnöke a 
Parlament elnökének írott egyik levelében hangsúlyozta, hogy a végrehajtási és a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok közötti különbségtétel nem politikai választás kérdése, 
ezért bármely elemzés kiindulópontjának az EUMSZ 290. és 291. cikkében foglalt jogi 
kritériumokat kell tekinteni1. A Bizottság ezért a két aktus közötti határvonal kérdésének 
tisztázását kérte a Bíróságtól egy olyan ügy kapcsán, amelyben megítélése szerint nem a 
megfelelő aktus alkalmazása mellett döntöttek2.

                                               
1 Barroso elnök úr Schulz elnök úrnak írott, 2012. február 3-i levele.
2 A Bizottság 2012. szeptember 19-én keresetet nyújtott be a Bíróságon a Parlamenttel és a Tanáccsal szemben, 
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A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kérdésével kapcsolatos horizontális politikai álláspont 
kialakítása, valamint a Parlament előjogainak védelme, a további bírósági keresetek 
elkerülése, valamint a felhatalmazáson alapuló vagy végrehajtási jogi aktusok közötti hibás 
választás következtében nem megfelelő jogi aktust tartalmazó jogalkotási aktusok 
megsemmisítése kockázatának elkerülése érdekében az Elnökök Értekezlete 2012-ben a 
következő négylépcsős megközelítést fogadta el annak biztosítására, hogy a Parlament teljes 
körűen gyakorolhassa a Lisszaboni Szerződésben rá ruházott hatásköröket1:

1. A megfelelő típusú jogi aktus megválasztása;
2. A tagállamok szerepének erősítése a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítő 

szakaszában;
3. Beillesztés az alap-jogiaktusba (együttdöntés);
4. A Parlament álláspontjának elfogadása első olvasatbeli megállapodás nélkül.

Utolsó lépésként, amennyiben egy adott jogalkotási ügybe felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat nem sikerül beépíteni annak ellenére, hogy azok szükségességét korábban 
megállapították, e megközelítés értelmében az adott ügy nem bocsátható a plenáris ülés elé, és 
további horizontális tárgyalásokat kell folytatni a Tanáccsal. 

IV. Elemzés

Mivel a felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási jogi aktusok különválasztása kérdésében a 
Bíróság ítélkezési gyakorlattal nem rendelkezik, az elemzés kiindulópontjának a Szerződés 
szövegét kell tekinteni. Az EUMSZ 290. cikke értelmében jogalkotási felhatalmazás kizárólag 
olyan „általános hatályú nem jogalkotási aktusok elfogadására” adható az Európai Bizottság 
részére, „amelyek a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit egészítik ki, illetve 
módosítják” (utólagos kiemelés). 

Annak megítéléséhez, hogy e feltételek ez esetben teljesülnek-e, eseti alapon meg kell 
vizsgálni a szóban forgó hatáskör jellegét. 

1. cikk (2) bekezdés a minimális hulladékbegyűjtési arányokkal kapcsolatos átmeneti 
rendelkezésekről

Ez a rendelkezés az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelv 10. cikke (4) bekezdésének 

                                                                                                                                                  
amelyben a biocid termékekről szóló rendelet azon cikkének semmissé nyilvánítását kéri, amely felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus helyett végrehajtási aktus keretében írja elő intézkedések elfogadását az Európai Vegyianyag-
ügynökségnek fizetendő díjak megállapítása céljából. A Bizottság úgy érvel, hogy tekintettel arra, hogy a szóban 
forgó cikk a jogalkotási aktus egyes nem alapvető rendelkezéseinek kiegészítésére irányul, továbbá a 
felhatalmazás jellegére és az érintett hatáskörben elfogadandó aktus céljára, az aktust nem az EUMSZ 291., 
hanem az annak 290. cikkében foglalt eljárással összhangban kell elfogadni. C-427/12. sz. ügy, Bizottság kontra 
Európai Parlament és Európai Unió Tanácsa.
1 Politikai iránymutatások a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kezelésével kapcsolatos horizontális 
parlamenti megközelítés vonatkozásában (a Bizottsági Elnökök Értekezlete elnökének 2012. április 19-i levele a 
Parlament elnökéhez).
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első albekezdéséhez kapcsolódik, amely a 2008/12/EK irányelv értelmében előírja, hogy a 
komitológiai határozat 5. cikke szerinti szabályozási bizottsági eljárással átmeneti 
rendelkezéseket kell elfogadni az elemek és akkumulátorok minimális begyűjtési aránya 
tekintetében.

A végrehajtási jogi aktusokról szóló rendelet 13. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint 
amennyiben a szóban forgó rendelet hatálybalépését megelőzően elfogadott alap-jogiaktus a 
komitológiai határozat 5. cikkére hivatkozik, úgy a rendeletben foglalt vizsgálóbizottsági 
eljárás alkalmazandó.

A végrehajtási jogi aktusokra történő javasolt változtatás ezért ebben az esetben helytálló. 

1. cikk (2) bekezdés az éves értékesítés kiszámításához alkalmazott közös módszertanról

Ez a rendelkezés az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelv 10. cikke (4) bekezdésének 
második albekezdéséhez kapcsolódik, amely a 2008/12/EK irányelv értelmében előírja, hogy 
a hulladékbegyűjtési arányok nyomon követése érdekében ellenőrzéssel járó szabályozási 
bizottsági eljárással közös módszertant kell megállapítani a hordozható elemek és 
akkumulátorok végfelhasználók részére történt éves értékesítésének kiszámításához. A 
szakasz továbbá úgy rendelkezik, hogy az intézkedés „az irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására irányul”.

Ez a rendelkezés általános hatályú, mivel az értékesítések kiszámítása „objektív módon 
meghatározott helyzetekre alkalmazandó”1. Az a tény, hogy a módszertan szót a „közös” 
jelzővel látták el, tovább erősíti ezt a következtetést.

Az eredeti rendelkezés meghagyja továbbá, hogy az elfogadandó intézkedés az irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányul. E rendelkezésnek ezért csak 
úgy lehet megfelelni, ha felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását írjuk elő.

A végrehajtási jogi aktusokra történő javasolt változtatás ezért ebben az esetben helytelen, és 
a rendelkezésnek az EUMSZ 290. cikke szerinti felhatalmazás tárgyát kell képeznie. 

1. cikk (3) bekezdés a III. melléklet kiigazításáról vagy kiegészítéséről a műszaki vagy 
tudományos fejlődés figyelembevétele céljából

A rendelkezés az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelv 12. cikkének (6) 
bekezdéséhez kapcsolódik, amely a 2008/12/EK irányelv értelmében előírja, hogy az 
elemekről és akkumulátorokról szóló irányelv III. mellékletét (a részletes kezelési és 
újrahasznosítási követelményekről) az ellenőrzéssel járó szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban ki kell igazítani vagy ki kell egészíteni a műszaki vagy tudományos fejlődés 
figyelembevétele céljából. A szakasz továbbá úgy rendelkezik, hogy az intézkedések „az 
irányelv nem alapvető elemeinek – többek között kiegészítéssel történő – módosítására 
irányulnak”.

                                               
1 Ld. C-263/02. sz. ügy, Bizottság kontra Jégo-Quéré [2004] EBHT I-3425, (43) bek.
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Ez a rendelkezés általános hatályú, mivel az elemek és akkumulátorok kezelésére és 
újrafeldolgozására vonatkozó követelmények tekintetében a műszaki vagy tudományos 
fejlődés kritériumát „elvont módon, személyek nem meghatározott csoportja számára írják 
elő, és az objektíven meghatározott helyzetekre alkalmazandó”1.

Az eredeti rendelkezés meghagyja továbbá, hogy az elfogadandó intézkedések az irányelv 
nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak. E rendelkezésnek 
ezért csak úgy lehet megfelelni, ha felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását írjuk elő.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra történő javasolt változtatás ezért ebben az esetben 
helytálló.

1. cikk (5) bekezdés az Unión kívüli feltételek egyenértékűségének értékelésére szolgáló 
kritériumokat kiegészítő részletes szabályokról

A rendelkezés az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelv 15. cikkének (3) 
bekezdéséhez kapcsolódik, amely a 2008/12/EK irányelv értelmében előírja, hogy az 
ellenőrzéssel járó szabályozási bizottsági eljárással összhangban részletes szabályokat kell 
lefektetni az exporttal összefüggésben az Unión kívül végzett újrafeldolgozási műveletek 
feltételei egyenértékűségének értékelésére. A szakasz továbbá úgy rendelkezik, hogy az 
intézkedések „az irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak”.

Ez a rendelkezés általános hatályú, mivel az elemek és akkumulátorok újrafeldolgozására 
vonatkozó feltételek egyenértékűségének értékelésére vonatkozó szabályokat „elvont módon, 
személyek nem meghatározott csoportja számára írják elő, és azok objektíven meghatározott 
helyzetekre alkalmazandók”.

Az eredeti rendelkezés meghagyja továbbá, hogy az elfogadandó intézkedések az irányelv 
nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak. E rendelkezésnek 
ezért csak úgy lehet megfelelni, ha felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását írjuk elő.

Megjegyzendő továbbá, hogy a Parlament a számviteli irányelvvel, valamint az adatvédelmi 
rendelettel és irányelvvel kapcsolatos, folyamatban lévő eljárások során arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy a harmadik országokban érvényes szabályok egyenértékűségének 
megállapítása csakis a jogalkotói hatáskörök átruházása keretében történhet, és semmi köze 
nincs az azonos végrehajtási feltételek biztosításához.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra történő javasolt változtatás ezért ebben az esetben 
helytálló.

1. cikk (6) bekezdés a gyártók nyilvántartására vonatkozó követelményekről

                                               
1 Uott.
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A rendelkezés az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelv 17. cikkéhez kapcsolódik, 
amely a 2008/12/EK irányelv értelmében előírja, hogy az ellenőrzéssel járó szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban eljárási követelményeket kell elfogadni a gyártók 
nyilvántartása tekintetében. A szakasz továbbá úgy rendelkezik, hogy az említett 
követelmények „az irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítását 
jelentik”.

Ez a rendelkezés általános hatályú, mivel „elvont módon, személyek nem meghatározott 
csoportja számára írják elő, és objektíven meghatározott helyzetekre alkalmazandó”.

Az eredeti rendelkezés meghagyja továbbá, hogy az említett követelmények az irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítását jelentik. E rendelkezésnek ezért csak 
úgy lehet megfelelni, ha felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását írjuk elő.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra történő javasolt változtatás ezért ebben az esetben 
helytálló.

1. cikk (8) bekezdés a) pont a kapacitást feltüntető címkézést kiegészítő részletes szabályokról

A rendelkezés az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelv 21. cikkének (2) 
bekezdéséhez kapcsolódik, amely a 2008/12/EK irányelv értelmében előírja, hogy az 
ellenőrzéssel járó szabályozási bizottsági eljárással összhangban részletes szabályokat kell 
elfogadni annak biztosítására, hogy az elemeken és akkumulátorokon elhelyezett, kapacitást 
jelző címkék jól láthatók, olvashatók és letörölhetetlenek legyenek. A szakasz továbbá úgy 
rendelkezik, hogy az intézkedések „az irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak”.

Ez a rendelkezés általános hatályú, mivel „elvont módon, személyek nem meghatározott 
csoportja számára írják elő, és objektíven meghatározott helyzetekre alkalmazandó”.

Az eredeti rendelkezés meghagyja továbbá, hogy az elfogadandó intézkedések az irányelv 
nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak. E rendelkezésnek 
ezért csak úgy lehet megfelelni, ha felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását írjuk elő.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra történő javasolt változtatás ezért ebben az esetben 
helytálló.

1. cikk (8) bekezdés b) pont a címkézési követelmények alóli mentességekről

A rendelkezés az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelv 21. cikkének (7) 
bekezdéséhez kapcsolódik, amely a 2008/12/EK irányelv értelmében előírja, hogy az 
ellenőrzéssel járó szabályozási bizottsági eljárással összhangban rendelkezni kell a címkézési 
követelmények alóli mentességekről. A szakasz továbbá úgy rendelkezik, hogy az 
intézkedések „az irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak”.
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Ez a rendelkezés általános hatályú, mivel „elvont módon, személyek nem meghatározott 
csoportja számára írják elő, és objektíven meghatározott helyzetekre alkalmazandó”.

Az eredeti rendelkezés meghagyja továbbá, hogy az elfogadandó intézkedések az irányelv 
nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak. E rendelkezésnek 
ezért csak úgy lehet megfelelni, ha felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását írjuk elő.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra történő javasolt változtatás ezért ebben az esetben 
helytálló.

1. cikk (9) bekezdés a tagállamok számára készült, beszámolási célt szolgáló kérdőívről

A rendelkezés az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelv 22. cikkének (2) 
bekezdéséhez kapcsolódik, amely előírja, hogy a komitológiai határozat 5. cikkében foglalt 
szabályozási eljárással összhangban kérdőívet vagy vázlatot kell készíteni, amely az irányelv 
végrehajtásáról szóló beszámoló alapját képezi, melyet a tagállamoknak háromévente be kell 
nyújtaniuk.

A végrehajtási jogi aktusokról szóló rendelet 13. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint 
amennyiben a szóban forgó rendelet hatálybalépését megelőzően elfogadott alap-jogiaktus a 
komitológiai határozat 5. cikkére hivatkozik, úgy a rendeletben foglalt vizsgálóbizottsági 
eljárás alkalmazandó.

A végrehajtási jogi aktusokra történő javasolt változtatás ezért ebben az esetben helytálló. 

A javasolt felhatalmazások céljai, tartalma, hatálya és időtartama

Ami a javasolt felhatalmazás céljait, tartalmát és hatályát illeti, ezek egyike sem változott a 
komitológiai határozatra utaló elemekről és akkumulátorokról szóló irányelvhez képest, 
figyelembe véve, hogy a javasolt módosítások célja az EUMSZ 290–291. cikkéhez való 
igazodás. A javasolt módosítások így kevésbé lényegi, mint inkább eljárási jellegűek, és sem 
a célt, sem a tartalmat, sem a hatályt nem érintik.

Az ENVI jelentéstervezetének 12. módosítása arra irányul, hogy a javaslat 1. cikkének az 
éves értékesítés kiszámítására alkalmazott közös módszertanra vonatkozó (2) bekezdése 
végrehajtási aktus helyett felhatalmazáson alapuló jogi aktust írjon elő. Ez eljárási jellegű 
módosítás, és a korábbi komitológiai helyzethez képest nem érinti a javasolt felhatalmazás 
célját, tartalmát vagy hatályát.

Ami a javasolt felhatalmazás időtartamát illeti, a bizottsági javaslat egy új, „A felhatalmazás 
gyakorlása” című 23a. cikket illeszt a szövegbe, amely összhangban áll az egyetértési 
megállapodásban foglalt „a cikk” és „1. opció” modellel. Ennek megfelelően a felhatalmazás 
határozatlan időre szól, és a Parlament és a Tanács 2+2 hónapos időt kap a kifogások 
emelésére/benyújtására.

Az ENVI jelentéstervezetében foglalt 14. módosítás célja az egyetértési megállapodás „1. 
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opciójának” „2. opcióval” való felváltása és a felhatalmazás 5 évre való megadása, előírva, 
hogy a Bizottság a felhatalmazás hatásköréről legkésőbb az ötéves időszak lejárta előtt kilenc 
hónappal jelentést nyújtson be, amely 5 éves időszak hallgatólagosan meghosszabbodik, 
kivéve, ha a Parlament vagy a Tanács e meghosszabbítás ellen legkésőbb az egyes időszakok 
lejárta előtt három hónappal kifogást nem emel.

A jogalkotónak teljességgel lehetősége van a javasolt módosítás elvégzésére, és azzal a 
hozzáadott értékkel jár, hogy a felhatalmazás esetében rendszeres ellenőrzést ír elő.

A Tanács kompromisszumos szövege

A ciprusi elnökség 2012. szeptember 14-én ismertette a javaslatra vonatkozó 
kompromisszumos szöveget1. Ez a szöveg az 1. cikk (8) bekezdés címkézési előírások alóli 
mentességekről szóló b) pontja esetében fenntartja a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, 
de valamennyi egyéb fent tárgyalt rendelkezés esetében végrehajtási aktust ír elő.

V. Következtetés és ajánlás

A Jogi Bizottság 2013. február 21-i ülésén az alábbi véleményt fogadta el egyhangúlag2:

A fenti érvelés alapján a Jogi Bizottság úgy véli, helyes a Bizottság azon javaslata, hogy az 
elemekről és akkumulátorokról szóló irányelv komitológiai eljárásra vonatkozó rendelkezéseit 
az EUMSZ 290. és 291. cikkéhez kell igazítani, azzal a kivétellel, hogy a javaslat 1. cikkének 
az éves értékesítés kiszámítására alkalmazott közös módszertanra vonatkozó (2) 
bekezdésében végrehajtási aktusok helyett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról kell 
rendelkezni. Ami a felhatalmazás időbeli hatályát illeti, a jogalkotó szabadon választhatja az 
egyetértési megállapodás szerinti „2. opciót”.

Az Elnökök Értekezlete által támogatott politikai iránymutatás értelmében, és mivel a javaslat 
1. cikkének (2) bekezdésében foglalt közös módszertan tekintetében az EUMSZ 290. cikke 
szerinti kritériumok egyértelműen teljesülnek, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságnak e rendelkezés esetében ragaszkodnia kellene a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokhoz, a többi vonatkozó rendelkezés esetében pedig a 
Bizottság által javasolt kiigazítást kellene támogatnia. Amennyiben a Tanács fenntartja a 
kompromisszumos szöveget és azon álláspontját, hogy nagyobb mértékben kellene 
végrehajtási aktusokat alkalmazni, a bizottságnak tájékoztatnia kellene a Tanácsot, hogy az 
ügyet ilyen formában nem terjesztik a plenáris ülés elé, ha pedig a Tanács továbbra is 
ragaszkodik ehhez, akkor a bizottságnak azt az ajánlást kellene tennie, hogy a Parlament 
álláspontját első olvasatbeli megállapodás nélkül fogadja el. 

                                               
1 13763/12. sz. tanácsi dokumentum.
2 Az ülésen az alábbi képviselők voltak jelen: Evelyn Regner (megbízott elnök), Raffaele Baldassarre (alelnök), 
Françoise Castex (alelnök), Francesco Enrico Speroni (előadó), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Marielle Gallo, 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Bernhard Rapkay, Szájer 
József, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka.
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