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_____________________________________________________________ 

 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat  
3 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottságnak hatáskörrel kell 

rendelkeznie ahhoz, hogy a Szerzıdés 290. 

cikke értelmében felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusokat fogadjon el az 

1290/2005/EK rendelet nem alapvetı 

rendelkezéseinek kiegészítése vagy 

módosítása céljából. Meg kell határozni, 

hogy mely rendelkezésekre vonatkozóan 

gyakorolható az említett hatáskör, 

valamint hogy a szóban forgó 

felhatalmazás milyen feltételekhez van 

kötve. 

(3) Az e rendelet által létrehozott rendszer 

megfelelı mőködésének biztosítása 

érdekében a jogi aktusoknak az Európai 

Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 290. 

cikkének megfelelı elfogadására 

vonatkozó hatáskört át kell ruházni a 

Bizottságra az 1290/2005/EK rendelet 

egyes nem alapvetı rendelkezéseinek 

kiegészítése, illetve módosítása 

tekintetében. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság elıkészítı munkája során 

megfelelı konzultációkat folytasson 

szakértık bevonásával is. A Bizottságnak 

a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elıkészítésével és kidolgozásával 

egyidejőleg, idıben és megfelelı módon 

továbbítania kell a dokumentumokat az 

Európai Parlamenthez és a Tanácshoz. 

Indokolás 

A szövegezés kiigazítása a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazására vonatkozó 
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gyakorlati eljárásokról szóló közös megegyezésnek megfelelıen. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat  
4 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az 1290/2005/EK rendeletnek az 

összes tagállamban történı egységes 

végrehajtása érdekében a Bizottságnak 

indokolt hatáskörrel rendelkeznie ahhoz, 

hogy a Szerzıdés 291. cikkével 

összhangban végrehajtási jogi aktusokat 

fogadjon el. Indokolt, hogy a Bizottság a 

szóban forgó végrehajtási jogi aktusokat 

a(z) …-ról/-rıl szóló xxx/xxx/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet
1
 

rendelkezéseinek megfelelıen fogadja el. 

(4) Az 1290/2005/EK rendelet egységes 

végrehajtási feltételeinek biztosítása 

érdekében a Bizottságot végrehajtási 

hatáskörökkel kell felruházni. Ezeket a 

Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenırzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról 

szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
1
 

megfelelıen kell gyakorolni. 

_____________ _____________ 

1
 HL L [...]., [...], [...]. o. 

1
 HL L 55., 2011.2.28., 13. o. 

Indokolás 

A tagállamok ellenırzése alá tartozó végrehajtási aktusokra vonatkozó rendelkezésekkel 

kapcsolatos sablonokkal összhangban, a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 

vonatkozó tagállami ellenırzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek 

megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelıen. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat  
1 cikk – 10 pont 
1290/2005/EK rendelet 

18 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Amennyiben az adott év június 30-áig a 

Tanács nem határozta meg a 73/2009/EK 

tanácsi rendelet* 11. cikkének (1) 

bekezdésében említett kiigazítás mértékét, 

a Bizottság az e rendelet 42d. cikkének (3) 

bekezdése szerinti eljárásnak (tanácsadói 

bizottsági eljárás) megfelelıen, 

végrehajtási jogi aktus útján rögzíti e 

kiigazítás mértékét, és arról haladéktalanul 

(4) Amennyiben az adott év június 30-áig a 

73/2009/EK tanácsi rendelet* 11. cikkének 

(1) bekezdésében említett kiigazítás 

mértéke nem kerül meghatározásra, a 

Bizottság végrehajtási jogi aktus útján 

rögzíti e kiigazítás mértékét, és arról 

haladéktalanul tájékoztatja az Európai 

Parlamentet és a Tanácsot. E végrehajtási 

aktusokat a 42d.cikk (3) bekezdésében 
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tájékoztatja a Tanácsot. említett tanácsadó bizottsági eljárással 

összhangban kell elfogadni. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat  
1 cikk – 11 pont 
1290/2005/EK rendelet 

19 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Ha az N-edik pénzügyi évre vonatkozó 

költségvetés-tervezet kidolgozásakor a 

73/2009/EK rendelet 11. cikke szerinti 

ráhagyás figyelembevételével 

megállapítást nyer, hogy az N-edik 

pénzügyi évben a 12. cikk (3) 

bekezdésében említett nettó eredmény 

túllépésének kockázata áll fenn, a 

Bizottság javaslatot terjeszt a Tanács elé a 

szükséges – különösen a 73/2009/EK 

rendelet 11. cikkének (2) bekezdésében 

elıírt – intézkedésekrıl. 

(2) Ha az N-edik pénzügyi évre vonatkozó 

költségvetés-tervezet kidolgozásakor a 

73/2009/EK rendelet 11. cikke szerinti 

ráhagyás figyelembevételével 

megállapítást nyer, hogy az N-edik 

pénzügyi évben a 12. cikk (3) 

bekezdésében említett nettó eredmény 

túllépésének kockázata áll fenn, a 

Bizottság javaslatot terjeszt elı a szükséges 

– különösen a 73/2009/EK rendelet 11. 

cikkének (2) bekezdésében elıírt – 

intézkedésekrıl. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat  
1 cikk – 11 pont 
1290/2005/EK rendelet 

19 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Ha a Bizottság bármikor úgy ítéli meg, 

hogy a 12. cikk (3) bekezdésében említett 

nettó összeg túllépésének kockázata áll 

fenn, és hogy hatáskörén belül nincs 

lehetısége ennek orvoslására alkalmas 

intézkedések megtételére, akkor további, 

az említett összeg betartására irányuló, a 

Tanács által vagy az Európai Parlament 

és a Tanács által elfogadandó 

intézkedésekre tesz javaslatot. 

(3) Ha a Bizottság bármikor úgy ítéli meg, 

hogy a 12. cikk (3) bekezdésében említett 

nettó összeg túllépésének kockázata áll 

fenn, és hogy hatáskörén belül nincs 

lehetısége ennek orvoslására alkalmas 

intézkedések megtételére, akkor további, 

az említett összeg betartására irányuló 

intézkedésekre tesz javaslatot. Ezeket az 

intézkedéseket az EUMSZ 43. cikkének 

(2) bekezdésével összhangban kell 

elfogadni. 

 



 

 

 PE491.959/ 4 

 HU 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat  
1 cikk – 16 a pont (új) 
1290/2005/EK rendelet 

29 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (16a) A 29. cikk a következı (1a) 

bekezdéssel egészül ki:  

 (1a) A vidékfejlesztési programjukat 

regionális alapon szervezı tagállamok 

esetében az automatikusan visszavonandó 

összegek kiszámítását tagállami szinten is 

el lehet végezni. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat  
1 cikk – 27 pont 
1290/2005/EK rendelet 

42 a cikk  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) A rendelet a következı 42a., 42b., 

42c. és 42d. cikkel egészül ki:  

(27) A rendelet a következı 42a. és 42d. 

cikkel egészül ki: 

42a. cikk 42a. cikk 

A felhatalmazás gyakorlása A felhatalmazás gyakorlása 

(1) A Bizottság határozatlan idıre szóló 

felhatalmazást kap az ebben a rendeletben 

említett, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására. 

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó, Bizottságra 

ruházott hatáskör gyakorlásának 

feltételeit e cikk határozza meg. 

(2) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 

jogi aktus elfogadását követıen 

haladéktalanul és egyidejőleg értesíti 

arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot. 

 

(3) A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás 

gyakorlásának feltételeit a 42b. és a 42c. 

cikk határozza meg.  

(3) Az e rendelet 6. cikkének (5) 

bekezdésében, 6. cikkének (6) 

bekezdésében, 7. cikkének (2) 

bekezdésében, 9. cikkének (4) 

bekezdésében, 16. cikkének (2) 

bekezdésében, 31. cikkének a) pontjában, 

35a. cikkének (1) bekezdésében, 35a. 

cikkének (2) bekezdésében, 37a. cikkében 
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és 40a. cikkének (1)–(6) bekezdésében 

említett felhatalmazást ...*-tól számított öt 

évre ruházzák a Bizottságra. A Bizottság 

legkésıbb kilenc hónappal az öt éves 

idıszak vége elıtt jelentést készít a 

felhatalmazásról. A felhatalmazás 

hallgatólagosan meghosszabbodik a 

korábbival megegyezı idıtartamra, kivéve 

ha az Európai Parlament vagy a Tanács 

legkésıbb három hónappal az egyes 

idıtartamok vége elıtt a meghosszabbítás 

ellen kifogást emel. 

 (3a) Az Európai Parlament vagy a Tanács 

bármikor visszavonhatja a felhatalmazást. 

A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 

felhatalmazást. A határozat az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 

követı napon vagy a határozatban 

szereplı késıbbi idıpontban lép hatályba, 

és nem érinti a már hatályban lévı, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

érvényességét. 

 (3b) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

elfogadását követıen a Bizottság arról 

egyidejőleg értesíti az Európai 

Parlamentet és a Tanácsot. 

 (3c) Az e rendeletnek megfelelıen 

elfogadott valamennyi felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus csak akkor lép 

hatályba, ha az Európai Parlament vagy a 

Tanács a jogi aktusról szóló értesítéstıl 

számított két hónapos határidın belül 

nem emel kifogást, illetve akkor, ha az 

idıtartam leteltét megelızıen az Európai 

Parlament és a Tanács egyaránt arról 

tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kíván 

kifogást emelni. Az Európai Parlament 

vagy a Tanács kezdeményezésére ez az 

idıszak két hónappal meghosszabbítható. 

 _____________ 

 E rendelet hatálybalépésének dátuma. 
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Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat  
1 cikk – 27 pont 
1290/2005/EK rendelet 

42 b cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

42b. cikk törölve 

A felhatalmazás visszavonása 
 

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 

bármikor visszavonhatja a 42a. cikkben 

említett felhatalmazást. 

 

(2) A felhatalmazás visszavonásával 

kapcsolatos döntés meghozatala 

érdekében belsı eljárást indító intézmény 

a végleges határozat meghozatala elıtt 

ésszerő határidın belül törekszik 

tájékoztatni arról a másik intézményt és a 

Bizottságot, megjelölve, hogy mely 

felhatalmazás visszavonásáról és milyen 

lehetséges indokok alapján kíván 

határozni. 

 

(3) A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 

felhatalmazást. A határozat 

haladéktalanul vagy a benne megjelölt 

késıbbi idıpontban lép hatályba. A 

határozat nem érinti a már hatályban 

lévı, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok érvényességét. A határozatot az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell 

hirdetni.  

 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat  
1 cikk – 27 pont 
1290/2005/EK rendelet 

42 c cikk  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

42c. cikk törölve 
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Kifogás a felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus ellen 

 

(1) Az Európai Parlament és a Tanács az 

értesítés napját követı két hónapos 

idıtartamon belül kifogást emelhet a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. 

Az Európai Parlament vagy a Tanács 

kezdeményezésére ezen idıtartam egy 

hónappal meghosszabbodik. 

 

(2) Ha az említett idıtartam leteltéig sem 

az Európai Parlament, sem a Tanács nem 

emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 

jogi aktus ellen, azt ki kell hirdetni az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a 

benne megállapított idıpontban hatályba 

lép. 

 

Ha az Európai Parlament és a Tanács 

egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, 

hogy nem kíván kifogást emelni, a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust az 

idıtartam letelte elıtt ki lehet hirdetni az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a 

idıtartam letelte elıtt hatályba léphet.  

 

(3) Ha az Európai Parlament vagy a 

Tanács kifogást emel a felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus ellen, az nem lép 

hatályba. A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus ellen kifogást emelı intézmény a 

kifogást megindokolja. 

 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat  
1 cikk – 27 pont 
1290/2005/EK rendelet 

42 d cikk  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

42d. cikk 42d. cikk 

Végrehajtási aktusok – bizottság A bizottság eljárása 

(1) A Bizottság munkáját a mezıgazdasági 

alapok bizottsága segíti. 

(1) A Bizottság munkáját a mezıgazdasági 

alapok bizottsága segíti. Az említett 

bizottságot a Bizottság végrehajtási 

hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
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tagállami ellenırzési mechanizmusok 

szabályainak és általános elveinek 

megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 

európai arlamenti és tanácsi182/2011/EU 

rendelet* értelmében vett bizottságnak 

kell tekinteni. 

(2) Végrehajtási aktusoknak e bekezdés 

alapján történı elfogadásakor az 

[xxxx/yyyy]/EU (az ellenırzés részletes 

szabályairól szóló, az EUMSz. 291. 

cikkének (3) bekezdése szerinti, jelenleg 

az Európai Parlament és a Tanács által 

tárgyalt rendelet elfogadása után kell 

kitölteni) rendelet [5.] cikkét kell 

alkalmazni (vizsgálóbizottsági eljárás).  

(2) Az e bekezdésre történı hivatkozás 

esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét 

kell alkalmazni.  

(3) Végrehajtási aktusoknak e bekezdés 

alapján történı elfogadásakor az 

[xxxx/yyyy]/EU (az ellenırzés részletes 

szabályairól szóló, az EUMSz. 291. 

cikkének (3) bekezdése szerinti, jelenleg 

az Európai Parlament és a Tanács által 

tárgyalt rendelet elfogadása után kell 

kitölteni) rendelet [4.] cikkét kell 

alkalmazni (tanácsadó bizottsági eljárás).  

(3) Az e bekezdésre történı hivatkozás 

esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét 

kell alkalmazni.  

 __________________ 

 * HL L 55., 2011.2.28., 13. o. 
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