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RÖVID INDOKOLÁS

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2017. december 4-én elfogadta a Jogi Bizottság 
jelentéséhez kapcsolódó alábbi véleményt. A Jogi Bizottság azonban az Európai Parlament 
előző jogalkotási ciklusában nem zárta le a javaslattal kapcsolatos munkát. 2019. október 21-
én a Parlament az eljárási szabályzat 240. cikkével összhangban úgy határozott, hogy folytatja 
a javaslattal kapcsolatos munkát. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ezért ismét a Jogi 
Bizottság elé terjeszti az alábbi véleményt. Az ezen indokolásban említett komitológiai 
statisztikákat az előadó frissítette, hogy azok tartalmazzák a 2018-re vonatkozóan 
rendelkezésre álló legfrissebb információkat.

A javaslatban a Bizottság négy olyan módosítást terjesztett elő a 182/2011(EU) rendelethez1 
(„komitológiai rendelet”), amelyek révén kezelni lehet olyan helyzeteket, amikor a 
komitológiai eljárás során a fellebbviteli bizottság nem nyilvánít véleményt a Bizottság által 
javasolt végrehajtási jogi aktus tervezetéről. Konkrétan az alábbi javaslatokról van szó:

• a tartózkodó bizottsági tagok szavazatainak figyelmen kívül hagyása a fellebbviteli 
bizottságbeli minősített többség kiszámításakor. A fellebbviteli bizottság határozatai 
akkor lennének érvényesek, ha a részt vevő tagok kiteszik a tagállamok egyszerű 
többségét;

• annak lehetővé tétele, hogy a fellebbviteli bizottság egy további miniszteri szintű ülést 
tarthasson;

• annak lehetővé tétele, hogy a Bizottság a Tanács elé terjessze az ügyet, kikérve ennek 
véleményét az ügyről és szélesebb körű összefüggéseiről abban az esetben, ha a 
fellebbviteli bizottság nem nyilvánít véleményt;

• a fellebbviteli bizottságban a tagállamok által leadott szavazatok nyilvánossá tétele. 
Az intézkedés célja a komitológiai eljárások átláthatóságának fokozása.

A javasolt módosítások kizárólag azokat az eljárásokat érintenék, amelyek esetében a 
fellebbezési bizottság nem nyilvánított véleményt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 
javaslat a bizottságok elé terjesztett végrehajtásijogiaktus-tervezeteknek csupán mintegy 2%-
át érintené.

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (INTA) hatáskörébe tartozó közös 
kereskedelempolitika tekintetében (2018-ban2) 14 komitológiai bizottság működik, és az 
elfogadott végrehajtási aktusok többsége a piacvédelmi eszközök témáját érinti, vagyis a 
dömpingellenes és szubvencióellenes intézkedéseket (2018-ban a közös kereskedelempolitika 
terén elfogadott 52 végrehajtási aktus közül 44 a piacvédelmi eszközökkel volt kapcsolatos). 
A komitológiai rendelet csak 2014 februárja, a 37/2014/EU rendelet elfogadása óta 
vonatkozik a piacvédelmi eszközökre3. Azóta két alkalommal indult fellebbviteli bizottsági 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13–18. o.). 
2 A Bizottság jelentése a bizottságok 2018. évi munkájáról, COM(2019)638, 2016. december 5.
3 Az Európai Parlament és a Tanács 37/2014/EU rendelete (2014. január 15.) a közös kereskedelempolitikára 
vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések elfogadási eljárásai tekintetében történő módosításáról 
(HL L 18., 2014.1.21., 1–51. o.).
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eljárás a piacvédelmi eszközök vonatkozásában, méghozzá 2017-ben a „szolárpanel” ügyhöz1 
és „egyes vasárukhoz2” kapcsolódóan. 

Az INTA bizottság más területeken elfogadott végrehajtási aktusokért is felelős, ilyen terület 
például a harmadik országoknak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás vagy a vámügyek 
külső vonatkozásai.

Az előadó összességében üdvözli a Bizottság javaslatát. A jelenlegi gyakorlat példái azt 
mutatják, hogy precízebb mechanizmusokat kell bevezetni annak érdekében, hogy fokozni 
lehessen a tagállami álláspontok bizonyosságát és átláthatóságát a komitológiai eljárások 
keretében. Biztosítani kell ugyanakkor, hogy a komitológiai eljárások sem a fellebbviteli 
bizottságok szintjén, sem a Tanács elé utalás szintjén ne befolyásolják kedvezőtlenül a 
szükséges piacvédelmi intézkedések elfogadását, amelyekre gyakran nagyon sürgősen van 
szükség.

Az előadó általánosságban azt szeretné hangsúlyozni, hogy az Európai Unión belüli 
eljárásokat optimalizálni kell, és azokat időben a lehető leghatékonyabban kell végrehajtani. 
Nagyon fontos, hogy a fokozódó globális gazdasági verseny idején az EU eredményeket 
tudjon felmutatni az ígéretei, a célkitűzései és a kötelezettségei tekintetében azzal a céllal, 
hogy meg tudja őrizni versenyképességét, illetve meghatározhassa a normákat a maga szigorú 
gazdasági, szociális és környezeti céljai fényében.

Az előadó ezért azt javasolja, hogy a fellebbviteli bizottság üléseit és a Tanács elé utalást 
illetően legyen konkrétan kimondva, hogy a Bizottság lerövidítheti a határidőket azokban az 
esetekben, amikor a szóban forgó alap-jogiaktus rögzíti az eljárás lezárására szolgáló 
menetrendet.

Javaslom továbbá, hogy határozzanak meg konkrét határidőt, amelyen belül az Európai 
Parlament és a Tanács gyakorolhatja az ellenőrzéshez való jogát. Ilyen időkorlát létezett a 
jelenlegi komitológiai rendeletet elfogadását megelőzően, és az előadó sajnálatosnak tartja, 
hogy a jelenlegi komitológiai rendeletben már nem szerepel erre vonatkozó rendelkezés. A 
jelenlegi komitológiai rendelet módosítása így lehetővé teszi, hogy ismét legyen erre 
vonatkozó időkeret, amely nagyobb biztonságot nyújt az Európai Parlament számára 
ellenőrzési joga gyakorlásához. Megfelelő kivételeket kell meghatározni a sürgős esetek 
számára, hiszen semmiképpen sem az a cél, hogy akadályozzuk a komitológiai rendszer 
hatékonyságát. 

1 A Bizottság (EU) 2017/367 végrehajtási rendelete (2017. március 1.) a Kínai Népköztársaságból származó 
vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára 
vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. 
cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről és az (EU) 2016/1036 rendelet 
11. cikkének (3) bekezdése szerinti részleges időközi felülvizsgálat megszüntetéséről (HL L 56., 2017.3.3., 131–
207. o.).
2 A Bizottság (EU) 2017/1795 végrehajtási rendelete (2017. október 5.) a Brazíliából, Iránból, 
Oroszországból és Ukrajnából származó egyes melegen hengerelt, sík, vasból, ötvözetlen 
acélból vagy más ötvözött acélból készült termékek behozatalára vonatkozó végleges 
dömpingellenes vám kivetéséről, valamint a Szerbiából származó egyes melegen hengerelt, 
sík, vasból, ötvözetlen acélból vagy más ötvözött acélból készült termékek behozatalával 
kapcsolatos vizsgálat megszüntetéséről (HL L 258., 2017.10.6., 24. o.)
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MÓDOSÍTÁSOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Amennyiben valamely uniós jogi 
aktus előírja a Bizottság számára, hogy 
természetes vagy jogi személy által 
benyújtott panasz alapján folytasson 
vizsgálatot, például dömpingellenes és 
szubvencióellenes eljárások esetén, a 
Bizottságnak meghatározott időn belül és 
a vizsgálat folyamán feltártak fényében 
kell döntést hoznia.

Módosítás 2

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 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, kivéve abban 
az esetben, ha a vonatkozó alap-
jogiaktusokban megállapított határidőket 
kell betartani, például dömpingellenes és 
szubvencióellenes intézkedések esetén. 
Annak biztosítása érdekében, hogy az 
eljárások nem okoznak késedelmet a 
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fellebbviteli bizottság szintjén, lehetővé 
kell tenni, hogy a Bizottság indokolt 
esetben előrehozza a fellebbviteli bizottság 
véleménynyilvánítási határidejét.

Módosítás 3

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

(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. 
Kellően indokolt esetekben a Bizottság 
ennél rövidebb határidőt határozhat meg a 
Tanács elé terjesztésben. Rövidebb 
határidőket kell alkalmazni azokban az 
esetekben, amikor a Bizottságot a 
vonatkozó alap-jogiaktusokban rögzített 
határidők kötik, például dömpingellenes 
és szubvencióellenes intézkedések esetén.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
182/2011/EU rendelet
3 cikk – 7 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

„Ha a fellebbviteli bizottság nem 
nyilvánított véleményt a 6. cikk (3) 

„Ha a fellebbviteli bizottság nem 
nyilvánított véleményt a 6. cikk (3) 
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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. ”;

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, 
ahogyan azt a jelen bekezdés harmadik 
albekezdése rögzíti. A Bizottság adott 
esetben rövidebb határidőt állapít meg 
annak érdekében, hogy megfeleljen a 
vonatkozó alap-jogiaktusokban rögzített 
határidőknek.
A Bizottság kellően indokolt esetekben az 
e bekezdésben említetteknél rövidebb 
határidőt is előírhat.”;

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont
182/2011/EU rendelet
6 cikk – 3a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(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 
kérjen 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.

„(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 
kérjen 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. 
A Bizottság adott esetben rövidebb 
határidőt állapít meg annak érdekében, 
hogy megfeleljen a vonatkozó alap-
jogiaktusokban rögzített határidőknek.”
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Módosítás 6

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A 11. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„Az Európai Parlament és a Tanács attól 
a naptól számított egy hónapon belül 
megteszi az első albekezdésben említett 
jelzést, amely napon az érintett 
bizottságnak benyújtott nyelvi 
változatokban beérkezett a végrehajtási 
aktus végleges tervezete. Az egyhónapos 
határidő nem vonatkozik a sürgős 
esetekre, illetve a napi igazgatási 
kérdésekkel kapcsolatos és/vagy 
korlátozott érvényességi időtartamú 
végrehajtási aktusokra.”

Indokolás

Az Európai Parlament ellenőrzési joga nem gyakorolható hatékonyan abban az esetben, ha 
nem ismert az e célra rendelkezésre álló idő. Az 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti 
korábbi komitológiai eljárás keretén belül 1 hónapos határidőt szabtak az ellenőrzési jog 
gyakorlására, ezt a komitológiai eljárások vonatkozásában az EP és a Tanács között 2008-
ban létrejött intézményközi megállapodás rögzítette. Ugyanezt a határidőt kell megállapítani 
a jelenlegi 182/2011 rendeletben is.
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Saïfi, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David 
Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster

VERTS/ALE Yannick Jadot

0 -

3 0

ENF Edouard Ferrand, Franz Obermayr

GUE/NGL Anne-Marie Mineur

Jelmagyarázat:
+ : mellette
- : ellene
0 : tartózkodás


