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MÓDOSÍTÁSOK 001-008 
előterjesztette: Jogi Bizottság

Jelentés
József Szájer A8-0012/2018
Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés 
területére vonatkozó egyes jogi aktusok hozzáigazítása az EUMSZ 290. cikkéhez

Rendeleti javaslat (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

_____________________________________________________________

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Lisszaboni Szerződés különbséget 
vezetett be a Bizottságra ruházott 
hatáskörök között aszerint, hogy a 
jogalkotási aktusok egyes nem alapvető 
rendelkezéseit kiegészítő, illetve módosító 
általános hatályú nem jogalkotási aktusok 
(felhatalmazáson alapuló jogi aktusok), 
vagy a kötelező erejű uniós jogi aktusok 
végrehajtásának egységes feltételeit 
biztosító aktusok (végrehajtási jogi 
aktusok) elfogadására vonatkoznak-e.

(1) A Lisszaboni Szerződés jelentősen 
módosította a jogalkotó által a Bizottságra 
ruházott hatásköröket szabályozó jogi 
keretet, megkülönböztetve a Bizottságra 
ruházott hatásköröket aszerint, hogy a 
jogalkotási aktusok egyes nem alapvető 
rendelkezéseit kiegészítő, illetve módosító 
általános hatályú nem jogalkotási aktusok 
(felhatalmazáson alapuló jogi aktusok), 
vagy a kötelező erejű uniós jogi aktusok 
végrehajtásának egységes feltételeit 
biztosító aktusok (végrehajtási jogi 
aktusok) elfogadására vonatkoznak-e.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Több, szorosan egymáshoz nem 
kapcsolódó felhatalmazás egyetlen, 
felhatalmazáson alapuló bizottsági jogi 
aktussá való összevonása és ily módon 
történő benyújtása akadályozza a 
Parlament ellenőrzéshez való jogának 
gyakorlását, a Parlament ugyanis csupán 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
egészének elfogadását vagy elutasítását 
választhatja, ez pedig nem hagy teret arra, 
hogy a Parlament egyenként nyilvánítson 
véleményt az egyes felhatalmazásokról.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 2 bekezdés - 2 pont
1206/2001/EK rendelet
19b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak a 19a. cikk szerinti, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása 
határozatlan időre szól e rendelet 
hatálybalépésének napjától kezdődő 
hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 19a. cikkben 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e 
módosító rendelet hatálybalépésének 
időpontja]-tól/től kezdődő hatállyal. A 
Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időtartam letelte előtt jelentést 
készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra, 
amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 
legkésőbb három hónappal minden egyes 
időtartam letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 
2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
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I melléklet – 1 pont – 2 bekezdés - 2 pont
1206/2001/EK rendelet
19 b cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 19a. cikk értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

(6) A 19a. cikk értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő három 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 2 bekezdés - 2 pont
805/2004/EK rendelet
31a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak a 31. cikk szerinti, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása 
határozatlan időre szól e rendelet 
hatálybalépésének napjától kezdődő 
hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 31. cikkben 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e 
módosító rendelet hatálybalépésének 
időpontja]-tól/től kezdődő hatállyal. A 
Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időtartam letelte előtt jelentést 
készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra, 
amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 
legkésőbb három hónappal minden egyes 
időtartam letelte előtt.
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Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 
2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 2 bekezdés - 2 pont
805/2004/EK rendelet
31 a cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 31. cikk értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

(6) A 31. cikk értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő három 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 2 bekezdés - 2 pont
1393/2007/EK rendelet
17 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak a 17. cikk szerinti, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása 
határozatlan időre szól e rendelet 
hatálybalépésének napjától kezdődő 
hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 17. cikkben 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e 
módosító rendelet hatálybalépésének 
időpontja]-tól/től kezdődő hatállyal. A 
Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időtartam letelte előtt jelentést 
készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
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korábbival megegyező időtartamra, 
amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 
legkésőbb három hónappal minden egyes 
időtartam letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 
2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 2 bekezdés - 2 pont
1393/2007/EK rendelet
17 a cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 17. cikk értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

(6) A 17. cikk értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő három 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.


