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RÖVID INDOKOLÁS

Jelen véleménytervezet az Európai Bizottság azon jogalkotási javaslatára reagál, amelynek 
célja a „komitológia” szabályozásának módosítása, vagyis azon folyamat megváltoztatása, 
amelynek keretében a – tagállami minisztériumok szakértői által képviselt, és a releváns 
bizottsági szervezeti egység által elnökölt – szakértői bizottságok a másodlagos uniós jogot, 
elsősorban a végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat alkotják. Nekünk mint a 
Parlamentnek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat lehetőségünk van elfogadni vagy 
elutasítani, azonban azokat nem módosíthatjuk. Az előadó jelen véleménytervezetben az 
alábbi célkitűzéseket kívánja elérni:

- a demokrácia, valamint a komitológiai folyamat révén hozott határozatok demokratikus 
legitimációjának megerősítése;

- a komitológiai folyamat minden szakaszának átláthatóbbá tétele az elszámoltathatóság 
növelése érdekében;

- a tagállamok ösztönzése a fokozottabb felelősségvállalásra és elszámoltathatóságra az 
általuk betöltött kulcsfontosságú szerepek tekintetében;

- annak biztosítása, hogy ne a tagállamok egy kis csoportja határozzon fontos kérdésekben, 
ami a tartózkodások figyelmen kívül hagyásából következne, ahogyan az a Bizottság jelenlegi 
javaslatában szerepel.

MÓDOSÍTÁS:

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 182/2011/EU rendelet által 
létrehozott rendszerről bebizonyosodott, 
hogy általában véve jól működik a 
gyakorlatban és megfelelő intézményi 
egyensúlyt teremtett a Bizottság szerepei és 
a többi érintett szereplő között. A 
rendszernek ezért a továbbiakban is 
változatlanul kell működnie, kivéve a 

(2) A 182/2011/EU rendelet által 
létrehozott rendszerről bebizonyosodott, 
hogy általában véve jól működik a 
gyakorlatban és megfelelő intézményi 
egyensúlyt teremtett a Bizottság szerepei és 
a többi érintett szereplő között. A 
rendszernek ezért a továbbiakban is 
változatlanul kell működnie, kivéve a 
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fellebbviteli bizottsági szintű eljárás 
néhány konkrét szempontját érintő, célzott 
módosításokat. E módosítások célja 
biztosítani a szélesebb körű politikai 
elszámoltathatóságot és a politikailag 
érzékeny végrehajtási jogi aktusokért 
vállalt felelősséget, anélkül, hogy 
módosítani kellene a végrehajtási jogi 
aktusokat illetően a 182/2011/EU 
rendeletben előírt jogi és intézményi 
felelősségeket.

fellebbviteli bizottsági szintű eljárás 
néhány konkrét szempontját érintő, célzott 
módosításokat, amelyek működése nem 
kielégítő. E módosítások célja biztosítani a 
szélesebb körű politikai 
elszámoltathatóságot és a politikailag 
érzékeny végrehajtási jogi aktusokért 
vállalt felelősséget különösen az 
állategészségügy és -jólét, az 
élelmiszerbiztonság, a környezetvédelem 
és az éghajlatváltozás tekintetében, 
anélkül, hogy módosítani kellene a 
végrehajtási jogi aktusokat illetően a 
182/2011/EU rendeletben előírt jogi és 
intézményi felelősségeket. E 
módosításoknak lehetővé kell tenniük a 
tudományos alapú megközelítés 
fenntartását a kockázatértékelés és a 
döntéshozatali folyamat során.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tapasztalatok szerint az esetek 
túlnyomó többségében a fellebbviteli 
bizottság megismétli a vizsgálóbizottság 
eredményét, vagyis nem nyilvánít 
véleményt. A fellebbviteli bizottság ezért 
nem segítette elő az egyértelműséget a 
tagállamok álláspontjai tekintetében.

(4) A tapasztalatok szerint az esetek 
túlnyomó többségében a fellebbviteli 
bizottság megismétli a vizsgálóbizottság 
eredményét, vagyis nem nyilvánít 
véleményt. A fellebbviteli bizottság ezért 
nem látta el feladatát, mivel nem 
biztosított egyértelműséget a tagállamok 
álláspontjai tekintetében, ezáltal számos 
ügyben a Bizottságra hagyva a döntést.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 182/2011/EU rendelet előírja, 
hogy ilyen esetekben a Bizottság 

(5) A 182/2011/EU rendelet előírja, 
hogy ilyen esetekben a Bizottság a 
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elfogadhatja a végrehajtásijogiaktus-
tervezetet, amivel a Bizottságnak 
mérlegelési jogkört ad.

jogszabály hatékony végrehajtásának 
biztosítása érdekében elfogadhatja a 
végrehajtásijogiaktus-tervezetet, amivel a 
Bizottságnak mérlegelési jogkört ad.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A mérlegelési jogkör azonban 
jelentősen szűkül a termékek vagy anyagok 
engedélyezését illetően az olyan 
területeken, mint a géntechnológiával 
módosított (GM) élelmiszerek és 
takarmányok, mivel a Bizottság köteles 
határozatot elfogadni észszerű időn belül és 
nem tartózkodhat a határozathozataltól.

(6) A mérlegelési jogkör azonban 
jelentősen szűkül a termékek vagy anyagok 
engedélyezését illetően az olyan 
területeken, mint a géntechnológiával 
módosított (GM) élelmiszerek és 
takarmányok, mivel a Bizottság köteles 
határozatot elfogadni észszerű időn belül és 
nem tartózkodhat a határozathozataltól. Az 
európai ombudsman az 1582/2014. számú 
ügyre vonatkozó határozatában 
rámutatott, hogy a Bizottságnak 
tiszteletben kell tartania a 
géntechnológiával módosított szervezetek 
engedélyezésére vonatkozó határidőkkel 
kapcsolatos hatályos jogi 
követelményeket.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottságnak ilyen esetekben 
ugyan felhatalmazása van arra, hogy 
határozatot hozzon, azonban a szóban 
forgó kérdések érzékeny jellege miatt a 
tagállamoknak is teljes mértékben kellene 
felelősséget vállalniuk a döntéshozatali 
eljárásban. Azonban nem ez az eset akkor, 
amikor a tagállamok nem tudnak minősített 
többséget elérni, többek között azért, mert 
túl sokan tartózkodnak vagy nem jelennek 

(7) A Bizottságnak ilyen esetekben 
ugyan felhatalmazása van arra, hogy 
határozatot hozzon, azonban a szóban 
forgó kérdések érzékeny jellege miatt a 
tagállamoknak is teljes mértékben kellene 
felelősséget vállalniuk a döntéshozatali 
eljárásban. Azonban nem ez az eset akkor, 
amikor a tagállamok nem tudnak minősített 
többséget elérni.
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meg a szavazás pillanatában.

Indokolás

A bizottsági javaslat közzétételekor jelentős számú tartózkodás és távollét volt a szavazásra 
bocsátás időpontjában. Ez a helyzet 2019 eleje óta sokat változott.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A fellebbviteli bizottság hozzáadott 
értékének növelése céljából erősíteni kell a 
szerepét annak lehetővé tételével, hogy 
„nincs vélemény” helyzetekben további 
fellebbviteli bizottsági ülést lehessen 
összehívni. A fellebbviteli bizottság 
további ülésén a képviselet megfelelő 
szintje a miniszteri szint a politikai vita 
biztosítása érdekében. Az ilyen további 
ülés megszervezése érdekében meg kell 
hosszabbítani a fellebbviteli bizottság 
véleményének kinyilvánítására 
rendelkezésre álló időkeretet.

(8) A fellebbviteli bizottság hozzáadott 
értékének növelése céljából erősíteni kell a 
szerepét azáltal, hogy azt miniszteri 
szinten tartják meg a politikai vita 
biztosítása érdekében.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A kockázatértékelőknek 
figyelembe kell venniük a termékek 
engedélyezésének társadalmi-gazdasági 
elemzését, mivel a fellebbviteli 
bizottságban tartott szavazás során 
javasolt módosítások késleltethetik a 
döntéshozatali folyamatot, különösen a 
rendkívül érzékeny esetekben.

Módosítás 8
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Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Meg kell változtatni a fellebbviteli 
bizottságra vonatkozó szavazási 
szabályokat annak a kockázatnak a 
csökkentése érdekében, hogy a 
fellebbviteli bizottság nem nyilvánít 
véleményt, továbbá a tagállamok arra való 
ösztönzése érdekében, hogy egyértelmű 
álláspontot képviseljenek. E célból a 
minősített többség kiszámítása 
tekintetében részt vevő tagállamnak csak a 
jelen levő vagy képviselt és nem 
tartózkodó tagállam tekintendő. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a szavazás 
eredménye reprezentatív legyen, egy 
szavazat csak akkor érvényes, ha a 
fellebbviteli bizottságban a tagállamok 
egyszerű többsége részt vesz. Amennyiben 
nem teljesülnek a határozatképesség 
feltételei a bizottság véleményének 
kinyilvánítására rendelkezésre álló 
határidő lejárta előtt, azt a jelen gyakorlat 
szerint úgy kell tekinteni, hogy a bizottság 
nem nyilvánított véleményt.

törölve

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottságnak bizonyos esetekben 
lehetővé kell tenni, hogy amennyiben a 
bizottság nem nyilvánít véleményt, ennek 
következményeiről, mint például az 
intézményi, a jogi, a politikai és a 
nemzetközi következményeiről, a 
Tanácstól véleményt és iránymutatást 
kérjen. A Bizottság figyelembe veszi a 
Tanács álláspontját, melyet a kérdés 
Tanács elé terjesztésétől számított három 
hónapon belül nyilvánít ki. Kellően 

törölve
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indokolt esetekben a Bizottság ennél 
rövidebb határidőt határozhat meg a 
Tanács elé terjesztésben.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Átláthatóbbá kell tenni a 
tagállamok képviselőinek fellebbviteli 
bizottságban történő szavazását és az 
egyes tagállamok képviselőinek szavazatait 
nyilvánossá kell tenni.

(11) Átláthatóbbá kell tenni az eljárás 
egészét, többek közt a tagállamok 
képviselőinek szavazataira vonatkozó, 
nyilvánosan elérhető információk 
tekintetében. Az egyes tagállamok 
képviselői szavazatainak érdemi 
indoklását nyilvánossá kell tenni. Részletes 
tájékoztatást kell nyújtani többek között a 
bizottságok összetételéről és a 
bizottságokban való részvételről, a 
képviselt tagállami hatóságokról, az 
ülések napirendjéről, valamint a 
megvitatott dokumentumokról és 
szövegekről.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
182/2011/EU rendelet
3 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(-1) a 3. cikk (7) bekezdésének első 
albekezdése az alábbiak szerint módosul:

(7) Az ellenőrzési mechanizmus adott 
esetben fellebbviteli bizottság elé 
terjesztést is magában foglal.

„(7) Az ellenőrzési mechanizmus adott 
esetben miniszteri szintű fellebbviteli 
bizottság elé terjesztést is magában foglal.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=EN)

Módosítás 12
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
182/2011/EU rendelet
3 cikk – 7 bekezdés – 6 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 3. cikk (7) bekezdése a következő 
hatodik albekezdéssel egészül ki: 

törölve

„Ha a fellebbviteli bizottság nem 
nyilvánított véleményt a 6. cikk (3) 
bekezdése második albekezdése szerint, az 
elnök határozhat úgy, hogy a fellebbviteli 
bizottság további ülést tartson miniszteri 
szinten. Ilyen esetekben a fellebbviteli 
bizottság attól a dátumtól számított három 
hónapon belül nyilvánít véleményt, 
amikor a kérdést eredetileg elé 
terjesztették.”

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont
182/2011/EU rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (1) bekezdés a következő 
második bekezdéssel egészül ki:

törölve

„Azonban a fellebbviteli bizottság csak 
azon tagjai tekintendők a fellebbviteli 
bizottságban részt vevő tagoknak, akik a 
szavazás idején jelen vannak vagy 
képviselve vannak és nem tartózkodnak a 
szavazástól. Az 5. cikk (1) bekezdésében 
említett többség az EUMSZ 238. cikke (3) 
bekezdésének a) pontjában említett 
minősített többség. A szavazat csak akkor 
érvényes, ha a tagállamok egyszerű 
többsége részt vevő tag. 

Módosítás 14
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont
182/2011/EU rendelet
6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szöveg a következő (3a) 
bekezdéssel egészül ki:

törölve

„(3a) Amennyiben a fellebbviteli 
bizottság nem nyilvánít véleményt, a 
Bizottság ennek következményeiről, mint 
például az intézményi, a jogi, a politikai és 
a nemzetközi következményeiről, a 
Tanácstól véleményt és iránymutatást 
kérhet a kérdés Tanács elé terjesztésével. 
A Bizottság figyelembe veszi a Tanács 
álláspontját, melyet a kérdés Tanács elé 
terjesztésétől számított három hónapon 
belül nyilvánít. Kellően indokolt esetekben 
a Bizottság ennél rövidebb határidőt 
határozhat meg a Tanács elé 
terjesztésben.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b a pont (új)
182/2011/EU rendelet
6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) „A (3) bekezdéstől eltérve, 
amennyiben annak ellenére nem 
nyilvánítanak véleményt, hogy egy pozitív 
kockázatértékelés megerősítette, hogy az 
engedélyeztetni kívánt termék legalább 
ugyanolyan biztonságos, mint egy már 
forgalomban lévő hasonló termék vagy 
anyag, a Bizottság elfogadja a 
végrehajtási jogi aktus tervezetét.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=hu)

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – -a pont (új)
182/2011/EU rendelet
10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

Hatályos szöveg Módosítás

-a) az első bekezdés a 
következőképpen módosul:

(1) A Bizottság nyilvántartást vezet a 
bizottsági eljárásokról, amely tartalmazza 
az alábbi adatokat:

„(1) A Bizottság nyilvános nyilvántartást 
vezet a bizottsági eljárásokról, amely 
tartalmazza az alábbi adatokat:”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=EN)

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – -a a pont (új)
182/2011/EU rendelet
10 cikk – 1 bekezdés – b pont

Hatályos szöveg Módosítás

-aa) Az (1) bekezdés b) pontja a 
következőképpen módosul:

b) a bizottsági ülések napirendje; „b) a bizottsági ülések napirendje, ideértve 
a döntésre váró szövegtervezeteket és a 
megbeszélések tárgyát képező 
dokumentumokat;”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=EN)

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
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182/2011/EU rendelet
10 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a szavazási eredmények, ideértve a 
fellebbviteli bizottság esetében az egyes 
tagállamok képviselőinek szavazatait;

e) a szavazók listája, a szavazás 
eredménye, az egyes tagállamok 
szavazatának vagy tartózkodásának 
indokolása, valamint bármely 
távolmaradás indoka;
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ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN
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