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PR_COD_1am

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 Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló európai 
parlamenti és bizottsági rendeletre irányuló javaslatról 
(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2010)0083),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 291. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a 
Fejlesztési Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Nemzetközi Kereskedelmi 
Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, a Halászati Bizottság, a Kulturális és 
Oktatási Bizottság, valamint az Alkotmányügyi Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Meg kell állapítani azokat a 
kritériumokat, amelyek meghatározzák, 
hogy melyik a végrehajtási jogi aktusok 
elfogadására alkalmazandó eljárás. Az 
említett kritériumoknak kötelező 
erejűeknek kell lenniük annak érdekében, 
hogy nagyobb következetességet érjenek 
el, és biztosítsák, hogy az eljárási 
követelmények arányosak legyenek az 

(8) Meg kell állapítani azokat a 
kritériumokat, amelyek meghatározzák, 
hogy melyik a végrehajtási jogi aktusok 
elfogadására alkalmazandó eljárás. Annak
érdekében, hogy nagyobb 
következetességet érjenek el, és 
biztosítsák, hogy az eljárási követelmények 
arányosak legyenek az elfogadandó 
végrehajtási jogi aktusok jellegével, az 
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elfogadandó végrehajtási jogi aktusok 
jellegével.

említett kritériumoknak kötelező 
erejűeknek kell lenniük, ami úgy értendő, 
hogy csak e kritériumok teljesülése esetén 
alkalmazható a vizsgálati eljárás.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni azon kritériumok jellegét, amelyek meghatározzák, hogy a tanácsadó 
bizottsági vagy a vizsgálati eljárás alkalmazandó.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az Európai Parlament és a Tanács 
bármikor jelezheti a Bizottságnak, ha úgy 
ítélik meg, hogy a végrehajtási aktus 
tervezete túlmutat az alap-jogiaktusban 
rögzített végrehajtási hatáskörökön. Ilyen 
esetekben a Bizottságnak felül kell 
vizsgálnia a szóban forgó intézkedés 
tervezetét, és tájékoztatnia kell az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot az általa tenni 
kívánt intézkedésekről és azok indokairól.

Or. en

Indokolás

A komitológiai határozat 8. cikkében már korábban leírtakkal összhangban mindkét társ-
jogalkotót fel kell ruházni ellenőrzési joggal, hogy idejekorán jelezni tudják a Bizottságnak, 
ha úgy ítélik meg, hogy a végrehajtási aktus tervezete túlmutat az alap-jogiaktusban rögzített 
végrehajtási hatáskörökön.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az 1999/468/EK határozatot hatályon (14) Az 1999/468/EK határozatot hatályon 
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kívül kell helyezni. Az 1999/468/EK 
határozatban és az e rendeletben 
megállapított szabályozás közötti átmenet 
biztosítása érdekében a meglévő 
jogszabályoknak az említett határozatban 
megállapított eljárásokra vonatkozó 
hivatkozásait – a határozat 5a. cikkében 
előírt ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárás kivételével – az e 
rendeletben előírt megfelelő eljárásokra 
történő hivatkozásnak kell tekinteni. Az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkének 
joghatását meg kell őrizni az e cikkre 
hivatkozó alap-jogiaktusok 
alkalmazásában.

kívül kell helyezni, és az e határozatban 
található, a meglévő alap-jogiaktusokban 
szereplő eljárásokra utaló hivatkozásokat 
a lehető legrövidebb időn belül, de 
legkésőbb 2012. december 31-ig hozzá kell 
igazítani az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. és 291. cikkében 
rögzített, felhatalmazáson alapuló és 
végrehajtási hatáskörökre vonatkozó új 
szabályokhoz. Amíg ez a kiigazítás meg 
nem történik, az 1999/468/EK 
határozatban és az e rendeletben 
megállapított szabályozás közötti átmenet 
biztosítása érdekében átmenetileg az e 
rendeletben meghatározott eljárások 
alkalmazandók azon esetekben, amikor a 
meglévő jogszabályok az említett 
határozatban megállapított eljárásokra 
hivatkoznak; ez alól kivételt képez a
határozat 5a. cikkében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárás, amit 
átmenetileg továbbra is alkalmazni kell.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a javaslat 10. cikkében említett átmeneti rendszer csak 
technikai megoldás, amely nem jelenti azt, hogy ne lenne szükség a jogszabályok egyedi 
kiigazítására.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A fent említett kiigazítást elsősorban 
azon politikai területeken kell elvégezni, 
amelyek nem tartoztak az Európai 
Közösség létrehozásáról szóló szerződés 
251. cikkének hatálya alá, most azonban a 
rendes jogalkotási eljárás vonatkozik 
rájuk.

Or. en
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Indokolás

Azon politikai területeken kell elsőként elvégezni a felhatalmazáson alapuló és végrehajtási 
jogi aktusokról szóló rendelkezésekhez való hozzáigazítást, amelyekről korábban nem 
együttdöntés keretében döntöttek, most azonban a rendes jogalkotási eljárás vonatkozik rájuk.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
1. cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet meghatározza az azon 
mechanizmusokra irányadó szabályokat és 
általános elveket, amelyek abban az 
esetben alkalmazandók, ha valamely 
kötelező erejű uniós jogi aktus (a 
továbbiakban: alap-jogiaktus) szükségessé 
teszi a kötelező erejű végrehajtási jogi 
aktusok Bizottság általi elfogadásának 
tagállami ellenőrzését.

E rendelet meghatározza az azon 
mechanizmusokra irányadó szabályokat és 
általános elveket, amelyek abban az 
esetben alkalmazandók, ha valamely 
kötelező erejű uniós jogi aktus (a 
továbbiakban: alap-jogiaktus) egységes 
végrehajtási feltételeket tesz szükségessé, 
és előírja a végrehajtási jogi aktusok 
Bizottság általi elfogadásának tagállami 
ellenőrzését.

Or. en

Indokolás

E cikk szövegének kimondottan tükröznie kell, hogy az EUMSz. 291. cikke a Parlamentre és a 
Tanácsra bízza annak megállapítását, hogy mely esetekben van szükség egységes feltételekre 
a rendes jogalkotási eljárás útján elfogadott jogi aktusok végrehajtása tekintetében, és ennek 
megfelelően mikor kell végrehajtási hatásköröket ruházni a Bizottságra, illetve annak 
megítélését is, hogy a tagállami ellenőrzés mely módozatai alkalmazandók az ilyen 
végrehajtási hatáskörök gyakorlása esetében.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Ha a bizottság nem nyilvánított 
véleményt, a Bizottság elfogadhatja a 
tervezett intézkedéseket. Amennyiben a 
Bizottság nem fogadja el a tervezett 
intézkedéseket, az elnök a bizottság elé 

4. Ha a bizottság nem nyilvánított 
véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el
a tervezett intézkedéseket. Az elnök a 
bizottság elé terjesztheti a tervezett 
intézkedéseket további megvitatás 
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terjesztheti azok módosított változatát. céljából, vagy előterjesztheti azok 
módosított változatát.

Or. en

Indokolás

A vizsgálati eljárás keretében végrehajtási intézkedés elfogadására csak a bizottság 
egyértelmű jóváhagyásával kerülhet sor.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Bizottság hivatalosan eljuttatja az 
(1) bekezdés c) és e) pontjaiban említett 
dokumentumokat az Európai Parlament 
és a Tanács, továbbá ezzel egy időben a 
bizottsági tagok részére.

Or. en

Indokolás

A bizottságnak benyújtott intézkedéstervezeteket, beleértve a már módosított változatokat, 
valamint a végleges intézkedéstervezetet, nem csak elérhetővé kell tenni a jogalkotó számára, 
de tájékoztatni is kell őket, amint e dokumentumok hozzáférhetőek.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. Az Európai Parlament és a Tanács 
bármikor jelezheti a Bizottságnak, ha úgy 
ítélik meg, hogy a végrehajtási aktus 
tervezete túlmutat az alap-jogiaktusban 
rögzített végrehajtási hatáskörökön. Ilyen 
esetekben a Bizottságnak felül kell 
vizsgálnia a szóban forgó intézkedés 
tervezetét, és tájékoztatnia kell az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot az általa tenni 
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kívánt intézkedésekről és azok indokairól.

Or. en

Indokolás

A komitológiai határozat 8. cikkében már korábban leírtakkal összhangban mindkét társ-
jogalkotót fel kell ruházni ellenőrzési joggal, hogy idejekorán jelezni tudják a Bizottságnak, 
ha úgy ítélik meg, hogy a végrehajtási aktus tervezete túlmutat az alap-jogiaktusban rögzített 
végrehajtási hatáskörökön.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A meglévő jogi aktusok kiigazítása
A Bizottság legkésőbb 2012. december 31-
ig felülvizsgálja azon alap-jogiaktusokat, 
amelyek a jelen rendelet hatálybalépése 
előtt kerültek elfogadásra, azzal a céllal, 
hogy hozzáigazítsa őket az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. és 291. 
cikkében rögzített, felhatalmazáson 
alapuló és végrehajtási hatáskörökre 
vonatkozó új szabályokhoz. A Bizottság a 
felülvizsgálat eredményeiről jelentést 
nyújt be az Európai Parlament és a 
Tanács részére. A jelentéshez adott 
esetben jogalkotási javaslatokat csatol. A 
fent említett kiigazítást elsősorban azon 
politikai területeken kell elvégezni, 
amelyek nem tartoztak az Európai 
Közösség létrehozásáról szóló szerződés 
251. cikkének hatálya alá, most azonban a 
rendes jogalkotási eljárás vonatkozik 
rájuk.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a javaslat 10. cikkében említett átmeneti rendszer csak 
technikai megoldás, amely nem jelenti azt, hogy ne lenne szükség a jogszabályok egyedi 
kiigazítására. Azon politikai területeken kell elsőként elvégezni a felhatalmazáson alapuló és 
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végrehajtási jogi aktusokról szóló rendelkezésekhez való hozzáigazítást, amelyekről korábban 
nem együttdöntés keretében döntöttek, most azonban a rendes jogalkotási eljárás vonatkozik 
rájuk.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A meglévő alap-jogiaktusok kiigazítása A meglévő alap-jogiaktusokra vonatkozó 
átmeneti intézkedések

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a javaslat 10. cikkében említett átmeneti rendszer csak 
technikai megoldás, amely nem jelenti azt, hogy ne lenne szükség a jogszabályok egyedi 
kiigazítására.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy, e rendelet hatálybalépését 
megelőzően elfogadott alap-jogiaktus a 
végrehajtási hatáskörök Bizottság általi 
gyakorlását írja elő az 1999/468/EK 
határozatnak megfelelően, a következő 
szabályokat kell alkalmazni: 

Az e rendelet hatálybalépését megelőzően 
elfogadott alap-jogiaktusok módosításáig, 
a 9. cikk a) pontjának megfelelően, 
amennyiben ezen aktusok a végrehajtási 
hatáskörök Bizottság általi gyakorlását 
írják elő az 1999/468/EK határozatnak 
megfelelően, a következő szabályokat kell 
alkalmazni: 

(a) az 1999/468/EK határozat 3. cikkére 
történő hivatkozásokat az e rendelet 4. 
cikkére történő hivatkozásokként kell 
értelmezni;

a) Amennyiben az alap-jogiaktus az 
1999/468/EK határozat 3. cikkére 
hivatkozik, az e rendelet 4. cikkében 
említett tanácsadó bizottsági eljárást kell 
alkalmazni;

(b) az 1999/468/EK határozat 4. és 5. 
cikkére történő hivatkozásokat az e 
rendelet 5. cikkére történő 

b) Amennyiben az alap-jogiaktus az 
1999/468/EK határozat 4. és 5. cikkére 
hivatkozik, az e rendelet 5. cikkében 
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hivatkozásokként kell értelmezni; említett vizsgálati eljárást kell alkalmazni;

(c) az 1999/468/EK határozat 6. cikkére 
történő hivatkozásokat az e rendelet 6. 
cikkére történő hivatkozásokként kell 
értelmezni;

c) Amennyiben az alap-jogiaktus az 
1999/468/EK határozat 6. cikkére 
hivatkozik, e rendelet 6. cikkét kell 
alkalmazni;

(d) az 1999/468/EK határozat 7. és 8. 
cikkére történő hivatkozásokat az e 
rendelet 8. cikkére történő 
hivatkozásokként kell értelmezni.

(d) Amennyiben az alap-jogiaktus az 
1999/468/EK határozat 7. és 8. cikkére 
hivatkozik, e rendelet 8. cikkét kell 
alkalmazni;

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a javaslat 10. cikkében említett átmeneti rendszer csak 
technikai megoldás, amely nem jelenti azt, hogy ne lenne szükség a jogszabályok egyedi 
kiigazítására.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
 10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet 3. és 7. cikke az összes meglévő 
bizottságra alkalmazandó.

E rendelet 3. és 7. cikke az összes meglévő 
bizottságra alkalmazandó, az (1) bekezdés 
értelmében.

Or. en 

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a javaslat 10. cikkében említett átmeneti rendszer csak 
technikai megoldás, amely nem jelenti azt, hogy ne lenne szükség a jogszabályok egyedi 
kiigazítására.
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INDOKOLÁS

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés – újító módon – különbséget tesz a 
felhatalmazáson alapuló (EUMSz. 290. cikk) és a végrehajtási (EUMSz. 291. cikk) jogi 
aktusok között. Az előbbiek, kvázi-jogalkotási jellegüknél fogva, az Unió jogalkotója által 
egyedi elbírálás alapján meghatározott ellenőrzések tárgyát képezik. A Parlament 2010. május 
5-én állásfoglalást1 fogadott el e kérdésben („A jogalkotási felhatalmazás hatásköre”). Az 
utóbbiakat a Szerződés kivételként említi azon szabály alól, mely szerint a tagállamok 
hatáskörébe tartozik, hogy meghozzák a kötelező erejű uniós jogi aktusok végrehajtásához 
szükséges nemzeti jogalkotási intézkedéseket. A kivétel értelmében, olyan esetekben, ahol a 
kötelező erejű uniós jogi aktusokat egységes feltételek mellett kell végrehajtani, e jogi 
aktusok végrehajtási hatásköröket ruháznak a Bizottságra2, amelyek gyakorlása „tagállami 
ellenőrzés” mellett történik3. A rendes jogalkotási eljárás értelmében a Parlament megosztott 
felelősséget visel ezen ellenőrzési mechanizmusok meghatározása tekintetében4.

Az előadó elvben üdvözli a javaslatot, és számos olyan kérdést fedezett fel a 
jelentéstervezetben, amely véleménye szerint kulcsfontosságú a Parlament szemszögéből, és 
amelyeket bele kell foglalni a jogalkotási szövegbe. 

Először is egyértelművé kell tenni, hogy a 10. cikkben a meglévő komitológiai eljárások 
automatikus kiigazítására tett bizottsági javaslat pusztán átmeneti intézkedés, amely nem 
befolyásolja a jogalkotási eljárás keretében, egyedi elbírálás alapján elvégzendő 
kiigazításokat. Gyakorlati okokból és a jogbiztonság megőrzése érdekében ezt a kiigazítást 
meghatározott időn belül végre kell hajtani, ezzel is nyilvánvalóvá téve valamennyi résztvevő 
intézmény elkötelezettségét az iránt, hogy az Unió jogi kereteit érintő, a Lisszaboni 
Szerződésben rögzített változások a gyakorlatban is megvalósuljanak (ld. az 3., 4., 9., 10. és 
11. módosítást).

Másodszor, az előadó igen fontosnak tartja a Parlament és a Tanács tájékoztatását. Mivel a 
jogalkotó dönti el, hogy egyáltalán kíván-e felhatalmazáson alapuló vagy végrehajtási jogi 
aktusokhoz folyamodni, és ő hozza létre mindkét rendszer ellenőrző mechanizmusait (a 
végrehajtási jogi aktusok esetében ezt a jelen javaslat keretében teszi), a Bizottságnak 
értesítenie kell a Parlamentet és a Tanácsot arról, hogyan gyakorolja a végrehajtási jogait. A 
végrehajtási jogi aktusok tervezeteit (beleértve az első változat további módosításait) ezért 
meg kell küldeni a Parlament és a Tanács részére (lásd a 7. módosítást). Ez lehetővé teszi a 
társ-jogalkotók számára, hogy minél hamarabb reagálhassanak, ha bármelyikük úgy véli, 
hogy a végrehajtási jogi aktus tervezete túlmutat az alap-jogiaktusok által a Bizottság részére 
rögzített hatáskörön. A Bizottságnak ezután kötelessége volna tájékoztatnia a jogalkotót arról, 
milyen intézkedést kíván tenni a Parlamenttől vagy a Tanácstól kapott jelzésre tekintettel, és 
ismertetni az intézkedését alátámasztó indokokat (lásd a 2. és 8. módosítást).

Harmadsorban, az előadó tisztázni kívánja, milyen értelemben tekinthetők „kötelezőnek” a 
                                               
1 P7_TA-PROV (2010) 0127 A7-0110/2010
2 Bizonyos kivételes esetekben (EUSz. 24. és 26. cikk) a Tanácsra is ruházhatók ilyen hatáskörök.
3 Az EUMSz. 291. cikkének (2) és (3) bekezdése
4 Az EUMSz. 291. cikkének (3) bekezdése
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jogalkotóra nézve azok a kritériumok, amelyek meghatározzák, hogy a tanácsadó bizottsági 
vagy a vizsgálati eljárást kell választania (lásd az 1. módosítást).  

Az előadó szeretné hangsúlyozni a Szerződés konkrét szövegét, és a jogalkotói szerepből 
fakadó mérlegelési jogot annak eldöntésében, hogy teljesültek-e a Szerződés feltételei. A 
rendeletben rögzíteni kellene továbbá, hogy bizonyos végrehajtási jogi aktusok lehetnek nem 
kötelező érvényűek (lásd az 5. módosítást).

Végül a jelentéstervezet kitér arra, milyen következményei lesznek a Bizottságra nézve, ha a 
parlamenti bizottság nem nyilvánít véleményt (lásd a 6. módosítást).


