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Az Unió WTO-engedményes listájában szereplő vámkontingenseknek az Egyesült Királyság 
Unióból való kilépése miatt szükséges arányos felosztása

Rendeleti javaslat (COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

_____________________________________________________________

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Egyesült Királyság Unióból való 
kilépése hatással lesz az Egyesült 
Királyság és az Unió harmadik 
országokhoz fűződő kapcsolataira, 
különösen a Kereskedelmi 
Világszervezettel (WTO) összefüggésben, 
amelynek mindketten alapító tagjai.

(2) Az Egyesült Királyság Unióból való 
kilépése hatással lesz az Egyesült 
Királyság és az Unió harmadik 
országokhoz fűződő kapcsolataira, 
különösen a Kereskedelmi 
Világszervezettel (WTO) összefüggésben, 
amelynek mindketten alapító tagjai. Mivel 
ez a folyamat a többéves pénzügyi keretről 
folytatott tárgyalásokkal egy időben zajlik 
majd, továbbá figyelembe véve a többéves 
pénzügyi keretben a mezőgazdasági 
ágazatra fordított hányadot, ez az ágazat 
nagy mértékben kiszolgáltatottá válhat, 
ennélfogva a tárgyalások során bizonyos 
fokú óvatosságra lesz szükség.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A WTO szabályaival összhangban az 
Unió engedményeket és 
kötelezettségvállalásokat magában foglaló 
listájában szereplő vámkontingensek 
szóban forgó arányos felosztására az 1994. 
évi Általános Vám- és Kereskedelmi 
Egyezmény (GATT 1994) XXVIII. cikke 
szerint fog sor kerülni. Az Unió ezért – az 
előzetes kapcsolatfelvétel lezárultát 
követően – tárgyalásokat fog kezdeni a 
WTO azon tagjaival, amelyek elsődleges, 
illetve jelenős szállítói érdekkel vagy 
eredeti tárgyalási joggal rendelkeznek az 
egyes érintett vámkontingensek 
tekintetében.

(4) A WTO szabályaival összhangban az 
Unió engedményeket és 
kötelezettségvállalásokat magában foglaló 
listájában szereplő vámkontingensek 
szóban forgó arányos felosztására az 1994. 
évi Általános Vám- és Kereskedelmi 
Egyezmény (GATT 1994) XXVIII. cikke 
szerint fog sor kerülni. Az Unió ezért – az 
előzetes kapcsolatfelvétel lezárultát 
követően – tárgyalásokat fog kezdeni a 
WTO azon tagjaival, amelyek elsődleges, 
illetve jelenős szállítói érdekkel vagy 
eredeti tárgyalási joggal rendelkeznek az 
egyes érintett vámkontingensek 
tekintetében. E tárgyalásoknak korlátozott 
hatókörűeknek kell maradniuk, és nem 
terjedhetnek ki a termékek uniós piacra 
jutása általános feltételeinek vagy 
mértékének újratárgyalására.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ezért a következő módszertant kell 
alkalmazni: első lépésként az egyes 
vámkontingensekre vonatkozóan 
meghatározásra kerül az a részarány, 
amelyet az Egyesült Királyság a 
vámkontingensből felhasznál. Ez a 
(százalékban kifejezett) felhasználási arány 
az Egyesült Királyság részesedése az Unió 
teljes behozatalából egy adott 
vámkontingens keretében egy 
közelmúltbeli hároméves reprezentatív 
időszak alatt. Ezt a felhasználási arányt kell 
azután alkalmazni a lista szerinti teljes 
vámkontingens-mennyiségre annak 
megállapításához, hogy egy adott 
vámkontingensnek mekkora része esik az 
Egyesült Királyságra. Az Unióra eső rész a 
szóban forgó vámkontingens fennmaradó 
része. Ez azt jelenti, hogy az adott 

(6) Ezért a következő módszertant kell 
alkalmazni: első lépésként az egyes 
vámkontingensekre vonatkozóan 
meghatározásra kerül az a részarány, 
amelyet az Egyesült Királyság a 
vámkontingensből felhasznál. Ez a 
(százalékban kifejezett) felhasználási arány 
az Egyesült Királyság részesedése az Unió 
teljes behozatalából egy adott 
vámkontingens keretében egy 
közelmúltbeli hároméves reprezentatív 
időszak alatt. Ezt a felhasználási arányt kell 
azután alkalmazni ‒ figyelembe véve a 
kimerítetlen vámkontingenseket is ‒ a lista 
szerinti teljes vámkontingens-mennyiségre 
annak megállapításához, hogy egy adott 
vámkontingensnek mekkora része esik az 
Egyesült Királyságra. Az Unióra eső rész a 
szóban forgó vámkontingens fennmaradó 
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vámkontingens összmennyisége nem 
változik (vagyis az EU27-re eső mennyiség 
= a EU-28-ra eső jelenlegi mennyiség − az 
Egyesült Királyságra eső mennyiség). Az 
alapul szolgáló adatokat a releváns 
bizottsági adatbázisokból kell lekérni.

része. Ez azt jelenti, hogy az adott 
vámkontingens összmennyisége nem 
változik (vagyis az EU27-re eső mennyiség 
= a EU-28-ra eső jelenlegi mennyiség − az 
Egyesült Királyságra eső mennyiség). Az 
alapul szolgáló adatokat a releváns 
bizottsági adatbázisokból kell lekérni.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az Unió és az Egyesült Királyság 
megállapította és elfogadta az egyes 
vámkontingensek használatára vonatkozó 
módszertant, a GATT 1994 XXVIII. 
cikkében foglalt követelményekkel 
összhangban, így ezt a módszertant teljes 
egészében fenn kell tartani következetes 
alkalmazásának biztosítása érdekében.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az érintett mezőgazdasági 
vámkontingensek esetében az 
1308/2013/EU rendelet1 184–188. cikke 
biztosítja a szükséges jogalapot a 
vámkontingensek e rendelet általi arányos 
felosztását követő kezeléséhez. A halászati, 
ipari és egyes feldolgozott mezőgazdasági 
termékekre vonatkozó vámkontingensek 
esetében a 32/2000/EK rendelet2 alapján 
történik a vámkontingensek kezelése. Az 
érintett vámkontingens-mennyiségeket az 
említett rendelet I. melléklete tartalmazza, 
ezért azokat az e rendelet mellékletének B. 
részében felsorolt mennyiségeknek kell 
felváltania.

(8) Az érintett mezőgazdasági 
vámkontingensek esetében az 
1308/2013/EU rendelet1 184–188. cikke 
biztosítja a szükséges jogalapot a 
vámkontingensek e rendelet általi arányos 
felosztását követő 
kezeléséhez.  Ennélfogva ezt a 
mezőgazdasági tevékenység többfunkciós 
jellegén alapuló uniós mezőgazdasági 
modell szerint kell elvégezni, különös 
tekintettel a nem kereskedelmi 
megfontolások kifejezett elismerésére és a 
lakosság igényeinek kielégítésére az 
élelmiszer-biztonság, a környezetvédelem, 
az élelmiszer-minőség és az állatjólét 
területén. A halászati, ipari és egyes 
feldolgozott mezőgazdasági termékekre 
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vonatkozó vámkontingensek esetében a 
32/2000/EK rendelet2 alapján történik a 
vámkontingensek kezelése. Az érintett 
vámkontingens-mennyiségeket az említett 
rendelet I. melléklete tartalmazza, ezért 
azokat az e rendelet mellékletének B. 
részében felsorolt mennyiségeknek kell 
felváltania.

_________________ _________________
1 Az Európai Parlament és a Tanács 
1308/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról és a 
922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 
1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
347., 2013.12.20., 671. o.).

1 Az Európai Parlament és a Tanács 
1308/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról és a 
922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 
1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
347., 2013.12.20., 671. o.).

2 A Tanács 32/2000/EK rendelete (1999. 
december 17.) a GATT-Egyezményben 
előírt közösségi vámkontingensek és egyes 
egyéb közösségi vámkontingensek 
megnyitásáról és kezeléséről, és a 
kontingensek kiigazítására vonatkozó 
részletes szabályok megállapításáról, 
valamint az 1808/95/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 5., 
2000.1.8., 1. o.).

2 A Tanács 32/2000/EK rendelete (1999. 
december 17.) a GATT-Egyezményben 
előírt közösségi vámkontingensek és egyes 
egyéb közösségi vámkontingensek 
megnyitásáról és kezeléséről, és a 
kontingensek kiigazítására vonatkozó 
részletes szabályok megállapításáról, 
valamint az 1808/95/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 5., 
2000.1.8., 1. o.).

Indokolás

A módosítás a GATT mezőgazdasági megállapodás alapelveire hivatkozik annak érdekében, 
hogy ezeket a vámkontingensek e felosztásának kialakítására és végrehajtására is 
alkalmazzák.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Tekintettel arra, hogy a WTO érintett 
tagjaival folytatandó tárgyalásokra az e 
rendelet elfogadásához kapcsolódó rendes 
jogalkotási eljárással egy időben fog sor 
kerülni, a Bizottságot az Európai Unió 
működéséről szóló Szerződés 290. cikkével 

(9) Tekintettel arra, hogy a WTO érintett 
tagjaival folytatandó tárgyalásokra az e 
rendelet elfogadásához kapcsolódó rendes 
jogalkotási eljárással egy időben fog sor 
kerülni, a Bizottságot az Európai Unió 
működéséről szóló Szerződés 290. cikkével 
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összhangban fel kell hatalmazni arra, hogy 
jogi aktusokat fogadjon el e rendelet 
mellékletének és a 32/2000/EK rendelet I. 
mellékletének az azokban felsorolt 
vámkontingensek arányosan felosztott 
mennyisége tekintetében történő 
módosítása céljából, hogy figyelembe 
vehesse a megkötött megállapodásokat, 
illetve az e tárgyalásokkal összefüggésben 
a tudomására jutó, korábban nem ismert 
olyan konkrét tényezőkre utaló releváns 
információkat, amelyek szükségessé teszik 
a vámkontingenseknek az Unió és az 
Egyesült Királyság közötti arányos 
felosztását. Ugyanerre lehetőséget kell 
biztosítani abban az esetben is, ha ilyen 
információk az említett tárgyalások 
keretein kívül jutnak a Bizottság 
tudomására.

összhangban fel kell hatalmazni arra, hogy 
jogi aktusokat fogadjon el e rendelet 
mellékletének és a 32/2000/EK rendelet I. 
mellékletének az azokban felsorolt 
vámkontingensek arányosan felosztott 
mennyisége tekintetében történő 
módosítása céljából. E mellékletek 
módosítása csak a megkötött nemzetközi 
megállapodások, illetve az e 
tárgyalásokkal összefüggésben vagy 
azokon kívül a tudomására jutó, korábban 
nem ismert olyan konkrét tényezőkre utaló 
releváns információk esetében indokolt, 
amelyek szükségessé teszik a 
vámkontingenseknek az Unió és az 
Egyesült Királyság közötti arányos 
felosztását.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az 32/2000/EK tanácsi rendelet 
hatásköröket ruház a Bizottságra az 
említett rendelet egyes rendelkezéseinek 
végrehajtása érdekében. A Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépése követően 
indokolt az említett hatásköröket az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 290. és 291. cikkével 
összehangolni. Az összehangolásra adott 
esetben a Bizottság felhatalmazása, 
valamint a 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt 
egyes eljárások alkalmazása révén kell 
sort keríteni. E célból az említett rendelet 
által a Bizottságra ruházott végrehajtási 
hatásköröket felhatalmazáson alapuló és 
végrehajtási jogi aktusok elfogadására 
vonatkozó hatáskörökkel kell felváltani.



PE631.622/ 6

HU

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
A vámkontingensek az 1. cikk szerint az 
Unióra eső részét a következő eljárás 
alkalmazásával kell meghatározni:
(1) meg kell határozni az import uniós 
felhasználási arányát százalékban, 
minden egyes vámkontingens esetében, 
egy közelmúltbeli reprezentatív hároméves 
időszak során;
(2) az import százalékban kifejezett 
uniós felhasználási arányát kell azután 
alkalmazni a lista szerinti teljes 
vámkontingens-mennyiségre annak 
megállapításához, hogy egy adott 
vámkontingens  mekkora részmennyisége 
esik az Unióra;
(3) azon egyedi vámkontingensek 
esetében, amelyekre vonatkozóan a 1. 
pont szerinti reprezentatív időszak során 
nem állapítható meg kereskedelmi 
forgalom, az Unióra eső részt ehelyett a 2. 
pont szerinti eljárást követve kell 
megállapítani, az Unió egy másik, 
megegyező árumegnevezésű 
vámkontingensbeli behozatala, vagy a 
megfelelő tarifacsoportba tartozó áruk 
vámkontingensen kívüli behozatala 
százalékban kifejezett felhasználási 
arányának alapján.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. cikk törölve
A 32/2000/EK tanácsi rendelet I. 
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mellékletének helyébe e rendelet 
melléklete B. részének szövege lép.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
4. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e 
rendelet mellékletének és a 32/2000/EK 
rendelet I. mellékletének az alábbiak 
figyelembevétele érdekében történő 
módosítása céljából:

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
4. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e 
rendelet melléklete A részének az alábbiak 
figyelembevétele érdekében történő 
módosítása céljából, biztosítva az Egyesült 
Királysággal közösen megállapított közös 
módszertannal való összhangot, és 
különösen azt, hogy az Egyesült Királyság 
kilépése után az uniós piachoz való 
hozzáférés ne haladja meg azt a mértéket, 
amelyet a reprezentatív időszak során 
folytatott kereskedelmi forgalom aránya 
tükröz:

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 1994. évi Általános Vám- és 
Kereskedelmi Egyezmény XXVIII. cikke 
értelmében folytatott tárgyalásokkal 
összefüggésben vagy más módon 
tudomására jutó releváns információk.

b) az 1994. évi Általános Vám- és 
Kereskedelmi Egyezmény XXVIII. cikke 
értelmében folytatott tárgyalásokkal 
összefüggésben vagy egy bizonyos 
vámkontingenshez fűződő érdekkel 
rendelkező egyéb forrásból tudomására 
jutó releváns információk.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
A 32/2000/EK rendelet a következőképpen 
módosul:
1. A 6. cikk (2) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(2) Az (1) bekezdésben említett 
vámkontingensekhez való jogosultságról 
szóló határozat átmenetileg részben vagy 
egészben való visszavonására vonatozó 
döntés végrehajtási jogi aktusok révén 
kerül elfogadásra, a Bizottság és a 
kérdéses kedvezményezett ország közötti 
előzetes konzultációkat követően. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 10. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.”
2. A 9. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 10a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az I–VII. melléklet 
módosítására vonatkozóan:
a) amennyiben a Kombinált 
Nómenklatúra és Taric-kódok 
megváltozása által technikai kiigazítások 
és módosítások válnak szükségessé;
b) amennyiben az alábbiak által válnak 
szükségessé módosítások:
a Tanács részéről megállapodások 
megkötése vagy levélváltások az Általános 
Vám- és Kereskedelmi Egyezmény 
keretein belül, illetve az Unió egyes 
országokkal szembeni szerződéses 
kötelezettségeinek való megfelelés az 
Általános Vám- és Kereskedelmi 
Egyezmény keretein belül, vagy
az általános kedvezmények rendszerének 
kiterjesztése a jutából és kókuszrostból 
készült termékek esetében;
c) fejlődő országok felvétele a IV. és V. 
mellékletben foglalt listára, olyan ország 
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hivatalos kérésére, amely felajánlja a 
szükséges garanciákat az ilyen termékek 
valódiságának ellenőrzésére vonatkozóan;
d) amennyiben módosítani kell vagy ki 
kell igazítani a kézzel gyártott termékek és 
kézi szövésű kelmék meghatározásait 
valamint az eredetiségigazolás mintáit;
(1a) Az I. melléklet bármilyen 
módosítása az (1) bekezdés szerint, amely 
az Egyesült Királyság Unióból való 
kilépéséből következik, és amely:
a) biztosítja az Egyesült Királysággal 
közösen megállapított közös 
módszertannal való összhangot, és 
különösen azt, hogy az Egyesült Királyság 
kilépése után az uniós piacra jutás ne 
haladja meg azt a mértéket, amelyet a 
reprezentatív időszak során folytatott 
kereskedelmi forgalom aránya tükröz: 
továbbá
b) az 1994. évi Általános Vám- és 
Kereskedelmi Egyezmény XXVIII. cikke 
értelmében folytatott tárgyalásokkal 
összefüggésben vagy más forrásokból egy 
bizonyos vámkontingenssel kapcsolatban 
tudomására jutó releváns információk 
figyelembe vétele érdekében is 
elfogadható.”
3. A 10. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:
„(1) A Bizottságot munkájában a 
952/2013/EU rendelet 285. cikkével 
létrehozott Vámkódex Bizottság segíti.
(2) Az e bekezdésre történő 
hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. 
cikkét kell alkalmazni.
4. A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:
„10a. cikk
(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
gyakorlásának feltételeit ez a cikk 
határozza meg.
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(2) A Bizottságnak a 9. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
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.
(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 9. 
cikkben említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét 
követő napon vagy a határozatban 
megjelölt későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.
(4) Felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes 
tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5) A Bizottság a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(6) A 9. 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, 
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mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam 
két hónappal meghosszabbodik.”
5. Az I. melléklet helyébe e rendelet 
mellékletének B része lép.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak a 3. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása 
[négy]éves időtartamra szól az e rendelet 
hatálybalépésétől kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 3. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása 5 
éves időtartamra szól az e rendelet 
hatálybalépésétől 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.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes tagállamok 
által kijelölt szakértőkkel.

(4) Felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes tagállamok 
által kijelölt szakértőkkel. Az 
információkhoz való egyenlő hozzáférés 
biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács részére a tagállami 
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szakértőkkel egy időben kell eljuttatni 
minden dokumentumot.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 3. 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 [egy 
hónap]-pal meghosszabbodik.

(6) A 3. 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 
hónap]-pal meghosszabbodik.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1. és a 2. cikket attól a naptól kell 
alkalmazni, amikortól az Unió és az 
Egyesült Királyság között az Európai 
Unióról szóló szerződés 50. cikke 
értelmében kötött megállapodásnak 
megfelelően az uniós jog már nem 
alkalmazandó az Egyesült Királyságra, 
illetve ilyen megállapodás hiányában 2019. 
március 30-tól.

Az 1. cikket és a 3a. cikk (új) (5) 
bekezdését attól a naptól kell alkalmazni, 
amikortól az Unió és az Egyesült Királyság 
között az Európai Unióról szóló szerződés 
50. cikke értelmében kötött 
megállapodásnak megfelelően az uniós jog 
már nem alkalmazandó az Egyesült 
Királyságra, illetve ilyen megállapodás 
hiányában 2019. március 30-tól.

(A Bizottság javaslatában nem helyes a cikkek számozása. Tévedésből két cikk is 4-es 
sorszámú)
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