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Tárgy: Az Európai Unió repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (átdolgozás)
(COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD))

A jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 
28-i intézményközi megállapodás1 értelmében1 az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport megvizsgálja a Bizottság által előterjesztett 
összes javaslatot.

Tájékoztatásul mellékeljük a tanácsadó munkacsoport véleményét a fenti javaslatról.

A Jogi Bizottság a szövegről előreláthatólag 2012. március 1-jei ülésén nyilvánít véleményt.

Melléklet

                                               
1 HL C 77., 2002.3.28., 1. o.
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A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ
TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

Brüsszel, 2012. január 16.

VÉLEMÉNY

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: AZ EURÓPAI PARLAMENT
A TANÁCS
A BIZOTTSÁG

Az Európai Unió repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (átdolgozás)
COM(2011)0827 végleges, 2011.12.1. – 2011/0391(COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. 
november 28-i intézményközi megállapodásra, és különösen annak 9. pontjára, az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálatából álló tanácsadó munkacsoport 2011. 
december 12-án azzal a szándékkal ült össze, hogy megvizsgálja – többek között – a Bizottság 
által benyújtott fentnevezett javaslatot.

A Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól szóló 1993. 
január 18-i 95/93/EGK rendelet átdolgozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslat megvizsgálása során1 a munkacsoport közös megegyezés alapján a 
következőket állapította meg.

1) A (18) preambulumbekezdés kezdő szavai „egy repülőteret koordinált repülőtérré lehet 
nyilvánítani” helyébe a „egy repülőteret menetrend-egyeztetett repülőtérré vagy koordinált 
repülőtérré lehet nyilvánítani” szavaknak kellene lépniük.
2) A 6. cikk (1) bekezdésében „a 13. és a 18. cikkre” való hivatkozás helyesen „a 13. cikkre, a 
17. cikk (1) bekezdésére és a 18. cikkre” való hivatkozás.
3) A 9. cikk (3) bekezdésének kezdő szavait – „A 10. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül” –
el kell hagyni. 

A javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel megállapította, 
hogy a javaslat a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz.
A korábbi jogszabály változatlanul hagyott rendelkezései és az érdemi módosítások egységes 
szerkezetbe foglalása tekintetében a tanácsadó munkacsoport megállapította továbbá, hogy a 
javaslat tulajdonképpen a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes 
                                               
1 A tanácsadó munkacsoport számára a javaslat angol, francia és német nyelvű változata állt rendelkezésre, és a 
csoport a munkadokumentum eredeti, francia nyelvű változata alapján dolgozott.
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szerkezetbe foglalását tartalmazza.

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
jogtanácsos jogtanácsos főigazgató


