
AD\818511HU.doc PE441.237v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

2010/0051(COD)

1.6.2010

VÉLEMÉNY
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről

a Jogi Bizottság részére

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

A vélemény előadója: Saïd El Khadraoui



PE441.237v01-00 2/8 AD\818511HU.doc

HU

PA_Legam



AD\818511HU.doc 3/8 PE441.237v01-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 291. cikke megállapítja a végrehajtási jogi 
aktusok elfogadásának keretét. A 291. cikk (3) bekezdése kifejezetten úgy rendelkezik, hogy 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak rendelet útján kell meghatároznia a Bizottság 
végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályait és általános elveit.

A meglévő komitológiai határozat 3., 4. és 5. cikkében szereplő meglévő tanácsadó bizottsági, 
vizsgálóbizottsági és irányítóbizottsági eljárások automatikus összehangolása nem 
helyénvaló. Alaposan meg kell vizsgálni a meglévő uniós vívmányokat annak meghatározása 
érdekében, hogy valójában mely intézkedések tartoznak az EUMSz. 290. cikkébe foglalt, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó rendelkezések körébe. A Bizottságnak
ennek értelmében kell jogalkotási javaslatot benyújtania. Amíg a részletes felülvizsgálatra 
nem kerül sor, megfelelő átmeneti szabályoknak kell a jogalkotói előjogokat védeni.

Meg kell ragadni az alkalmat a bevett gyakorlatok hiányosságainak kiküszöbölésére. 
Különösen a végrehajtási eljárásokra vonatkozó információkhoz való parlamenti hozzáférést 
kell javítani. A javasolt rendelet 8. cikkét ezért még erőteljesebbé kell tenni.

A végrehajtási rendelkezések jelenleg nem csak a végrehajtási jogi aktusok kidolgozására 
vonatkoznak. Valóban vannak olyan esetek, amikor a végrehajtási jogi aktus hiányának 
körülményeiről a jogalkotónak tudnia kellene (lásd például a 2099/2002/EK rendelet 5. 
cikkében szereplő megfelelőség-ellenőrzési eljárásnál, ahol azt értékelik, hogy szükség van-e 
a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) szabályainak átültetésére).

A komitológiai döntéshozatal bizonyos eseteiben a Parlament információkhoz való 
hozzáférését intézményközi együttműködés biztosította, melynek során az egy hónapos 
időtartamú betekintési jognak szerepe volt (például olyan bizalmas eljárások során, mint a 
légitársaságok „feketelistája”, ahol az egyetértésen alapuló sürgősségi eljárás alkalmazandó). 
E periódus megszüntetése csak akkor fogadható el a Parlament számára, ha biztosítani tudják 
számára az információkhoz való maradéktalan és időben történő hozzáférést.

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az Európai Parlamentet és a Tanácsot
rendszeresen tájékoztatni kell a bizottsági 
eljárásokról.

(12) Az Európai Parlamentet és a Tanácsot
teljes körűen és a bizottsági tagokkal 
egyidejűleg tájékoztatni kell a bizottsági 
eljárásokról.

Indokolás

Az Európai Parlament tájékoztatását javítani kell.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Amíg az uniós joganyagot e 
tekintetben a Lisszaboni Szerződéshez 
nem igazítják, olyan átmeneti szabályokat 
kell életbe léptetni, amelyek alapján az 
Európai Parlament és a Tanács eseti 
alapon ellenőrizni tudja az EK-Szerződés 
202. cikkében a Bizottságra ruházott, 
immár az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkében említett 
felhatalmazás alá tartozó jogköröket.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságot a tagállamok 
képviselőiből álló, és a Bizottság 

(2) A Bizottságot a tagállamok 
képviselőiből álló, és a Bizottság 
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képviselőjének elnökletével működő 
bizottság segíti.

képviselőjének elnökletével működő 
bizottság segíti. Az Európai Parlament 
képviselői megfigyelőként részt vehetnek a 
bizottság ülésein.

Indokolás

Az Európai Parlament tájékoztatását javítani kell.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 
számára hozzáférést kell biztosítani az (1) 
bekezdésben említett információkhoz.

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 
számára a bizottsági tagokkal egyidejűleg
hozzáférést kell biztosítani az (1) 
bekezdésben említett, valamint minden, a 
bizottság által tárgyalt információhoz. Az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz 
benyújtott dokumentumok utólagos 
módosítását egyértelműen jelezni kell, 
azonban e módosítások semmilyen 
körülmények között sem vezethetnek az 
intézményközi átláthatóság 
csökkenéséhez.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
A bizottságban tárgyalt ügyek

Az Európai Parlament és a Tanács a 
bizottságban tárgyalt bármilyen ügyet 
megvizsgálhat, arról vitát kezdeményezhet 
és véleményt alkothat.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hatályon kívül helyezett határozat 5a. 
cikkének joghatását meg kell őrizni az e 
cikkre hivatkozó, meglévő alap-
jogiaktusok alkalmazásában.

(2) A hatályon kívül helyezett határozat 5a. 
cikkének joghatását a (3) és (4) 
bekezdésben foglaltak kivételével meg kell 
őrizni az e cikkre hivatkozó, meglévő alap-
jogiaktusok alkalmazásában. E rendelet 
10. cikke (2) bekezdése a) pontja is 
alkalmazandó.

Indokolás

A jogalkotási felhatalmazás hatásköréről elfogadott 2010. május 5-i parlamenti 
állásfoglalásban említett, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó minimális 
kifogásolási időszak alkalmazandó.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A meglévő alap-jogiaktusok kiigazítása Átmeneti szabályok

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy ezek a szabályok csak átmenetiek, és csak addig alkalmazandók, 
amíg a joganyagot a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és a végrehajtási jogi aktusokat 
illetően a Lisszaboni Szerződéshez nem igazítjuk.

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az általános érvényű intézkedésekre 
az alábbi eljárást kell alkalmazni:
a) Az intézkedés elfogadása előtt a 
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Bizottság végeleges tervezetet nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
b) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 
benyújtást követő két hónapon belül 
kifogást emelhet az intézkedés ellen?. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időszak két 
hónappal meghosszabbítható.
c) Amennyiben a határidő lejártáig sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
utasította el a tervezett intézkedést, az 
Európai Bizottság elfogadja azt. Az 
intézkedést el lehet fogadni és az hatályba 
léphet ezen időszak lejárta előtt, ha az 
Európai Parlament és a Tanács is értesíti 
arról a Bizottságot, hogy nem áll 
szándékában kifogást emelni.
d) Amennyiben az Európai Parlament 
vagy a Tanács kifogást emel az intézkedés 
ellen, az nem léphet hatályba. Az 
intézkedés ellen kifogást emelő intézmény 
kifogását indokolja.

Indokolás

Ez a mechanizmus biztosítja a jogalkotók előjogait és azokra az esetekre alkalmazandó, 
amikor az általános érvényű jogi aktusok elfogadására vonatkozó szabályozási vagy 
irányítási eljárás szerepét a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárásnak kell 
átvennie. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében a jogalkotási felhatalmazás 
hatásköréről elfogadott 2010. május 5-i parlamenti állásfoglalásban meghatározott 
kifogásolási időszak a minimum. 
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