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JAVASLATOK 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a Jogi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 

a következő javaslatokat: 

1. megjegyzi, hogy a Bizottság felhatalmazása nem pusztán technikai kérdés, jelentős 

fontosságú politikai érzékenységű kérdések is felmerülhetnek az uniós polgárokkal és 

fogyasztókkal kapcsolatban, beleértve a tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó 

állítások, az élelmiszer-adalékanyagok és az aktív vegyi anyagok, az élelmiszer-címkézés 

jóváhagyását, az italok és élelmiszerek meghatározását, valamint az uniós 

kibocsátáskereskedelmi rendszert (ETS); 

2. hangsúlyozza, hogy a felhatalmazás a Parlament mint társjogalkotó választása, amelyet 

körültekintően kell alkalmaznia eseti alapon, tekintettel előjogai megvédésének, illetve az 

átláthatóság, a következetesség és a jogbiztonság biztosításának szükségességére az uniós 

jogalkotás során; 

3. emlékeztet, hogy „a Szerződés 290. és 291. cikkeinek rendelkezései alapján egyértelmű, 

hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási aktusok eltérő 

szükségletekre reagálnak, ezért egymással nem helyettesíthetők”1; 

4. ragaszkodik hozzá, hogy a jogszabályok Lisszabon utáni összehangolása tekintetében a 

korábban az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás hatálya alá eső 

intézkedéseket egyértelműen a felhatalmazáson alapuló jogi aktus és nem a végrehajtási 

aktus hatálya alá kell vonni, mivel a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat pontosan 

ugyanarra a célra hozták létre, mint az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 

eljárást (azaz általános hatályú/alkalmazású intézkedések elfogadása a jogi aktus bizonyos 

nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítésére vagy módosítására), kivéve 

különlegesen indokolt esetekben; úgy véli, hogy ezt az indokolást belátható időn belül 

értékelni kell, a jogalkotási eljárásokra vonatkozó határidők figyelembevételével; 

5. élesen bírálja a Tanácsot, amiért nemcsak hogy módszeresen mindenáron kerülni próbálja 

a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat az új jogszabályok esetében, hanem a Lisszabon 

előtti kiigazítási eljáráshoz próbál visszatérni azáltal, hogy az ellenőrzéssel történő 

szabályozási bizottsági eljárást indokolatlanul végrehajtási aktusokká próbálja formálni a 

jogszabályok Lisszabon utáni kiigazítása során; felhívja a Tanácsot, hogy tartsa 

tiszteletben a Szerződésnek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási 

aktusok világosan eltérő természetére vonatkozó rendelkezéseit; 

6. úgy véli, hogy míg bizonyos, mind a Tanács, mind a Parlament előjogait tiszteletben tartó 

esetekben megfelelő megoldás lehet, ha bizonyos nem alapvető fontosságú elemeket nem 

delegálnak, hanem azok változtatásai tekintetében a rendes jogalkotási eljárást tartják 

fenn, más esetekben ez nem lenne megfelelő, amikor aránytalan lenne a módosítandó nem 

alapvető fontosságú elem természetéhez képest, és így gyakorlatilag fékezné az egyébként 

                                                 
1  „Kézikönyv a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról és a végrehajtási aktusokról”, DG IPOL, 2013. 

február, 16. o. 
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valószínűleg fontos kiigazításokat; 

7. úgy véli, hogy előadói pozícióinak erősítése céljából a jogalkotási tárgyalások során, 

többet kell támaszkodni eljárási szabályzata 37a cikkére; kiemeli, hogy teljes mértékben a 

jogalkotóra van bízva annak eldöntése, hogy az alap-jogiaktus nem alapvető fontosságú 

elemei közül melyek kerüljenek szabályozásra a Bizottság felhatalmazásán keresztül, és 

melyek a jogalkotás szintjén; úgy véli, hogy a politikailag fontos elemek, mint például a 

termékek vagy anyagok uniós listája vagy nyilvántartása, az alap-jogiaktus szerves részét 

kell hogy képezzék, ahol lehetséges, ott mellékletek formájában; hangsúlyozza, hogy 

kerülni kell az önálló listák létrehozását a jogbiztonság érdekében; 

8. felkéri a főtitkárt, hogy készítsen tanulmányt a Parlament és a Tanács között a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról és a végrehajtási aktusokról folyó jogalkotási 

tárgyalások eredményéről abból a célból, hogy tanáccsal és iránymutatással szolgáljon a 

bevált gyakorlatokról az előadók és a jövőbeli tárgyalásokban érintett más felek számára; 

9. úgy véli, hogy a Bizottság jelenlegi gyakorlata a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

továbbítása és nyilvántartása, valamint az előkészítő találkozók napirendje és 

dokumentumai tekintetében kevésbé fejlett, mint a végrehajtási aktusok esetében, és a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról szóló egyetértési megállapodás értelmében nem 

minősül megfelelő mechanizmusnak; felhívja a Bizottságot, hogy a lehető legrövidebb 

időn belül biztosítson a már létező komitológiai nyilvántartás szintjével megegyező vagy 

annál magasabb szintű tájékoztatást és átláthatóságot; 

10. azon a véleményen van, hogy nem megfelelőek azok a rendelkezések, amelyek alapján a 

végrehajtási aktusok felügyeletét végzik, és e rendelkezéseket nem indokolt a 

jogszabálytervezetekre korlátozni; a végrehajtási aktusokról szóló rendelet 11. cikkének 

módosítására hív fel olyan módon, hogy (elviekben és a sürgős okok miatt elfogadott 

aktusok kivételével) a Parlamentnek legyen lehetősége megvizsgálni a végrehajtási 

aktusokat azok elfogadása után egy hónapig. 
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