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RÖVID INDOKOLÁS

A Lisszaboni Szerződés 291. cikke úgy rendelkezik, hogy ha valamely kötelező erejű uniós 
jogi aktus végrehajtásának egységes feltételek szerint kell történnie, az ilyen jogi aktus 
végrehajtási hatásköröket ruház a Bizottságra. A most felülvizsgálni javasolt 182/2011/EU 
rendelet határozza meg a végrehajtási hatáskörök gyakorlásának tagállami ellenőrzésére és a 
kapcsolódó végrehajtási jogi aktusok elfogadására vonatkozó szabályokat. 

Sok esetben a meglévő eljárás jól működik. Vannak azonban olyan esetek is, különösen a 
„vizsgálóbizottsági eljárás” körében, amelyek problematikusabbak, és kérdéseket vetnek fel a 
tagállamok által hozott döntésekért való felelősségvállalással kapcsolatban, különösen a 
politikailag érzékeny területeken, így például az emberek, állatok vagy növények egészségét 
vagy biztonságát érintő kérdésekben.

A „vizsgálóbizottsági eljárás” értelmében a Bizottság által javasolt végrehajtási jogi aktus 
elfogadásához minősített többséggel megadott támogatásra van szükség. Minősített többség 
hiányában a Bizottság egy fellebbviteli bizottsághoz fordulhat. Ha a végrehajtási jogi aktust a 
fellebbviteli bizottságban sem támogatják vagy utasítják el minősített többséggel (nem 
nyilvánítanak véleményt), a Bizottság maga határozhat arról, hogy a jogi aktust elfogadja-e 
vagy elveti. 

E probléma kezelése érdekében a Bizottság a következők felülvizsgálatát javasolja:
 az egyes tagállamok képviselői által a fellebbviteli bizottságban leadott szavazatok 

nyilvánossá tétele;
 további jogorvoslati szintek bevezetése miniszteri szinten és esetleg az ügy továbbutalása 

a Tanács szintjére iránymutatás céljából;
 a szavazatszámlálás során a tartózkodások figyelmen kívül hagyása és új 

határozatképességi küszöb bevezetése a szavazásban való részvételre vonatkozóan (a 
tagállamok egyszerű többsége). 

A vélemény előadója teljes mértékben támogatja az átláthatóság javítására irányuló javaslatot, 
és további hasonló intézkedéseket javasol az eljárás egészét érintően, többek között azt, hogy 
a tagállamok számára írják elő a végrehajtási jogi aktus elfogadásának vagy elutasításának 
indokolását. Másrészről a vélemény előadója úgy véli, hogy a javaslat szerinti további 
jogorvoslati szintek várhatóan nem jelentenének segítséget, mivel a tapasztalatok szerint a 
fellebbviteli bizottságban tartott szavazás eredménye ritkán tér el az állandó bizottságokban 
született eredménytől. A vélemény előadója erőteljesen ellenzi továbbá a határozatképességre 
és a szavazatszámlálásra vonatkozóan javasolt módosításokat, amelyek a demokrácia 
szempontjából elfogadhatatlanok.

Az olyan helyzetekből eredő problémák orvoslása érdekében, amikor nem nyilvánítanak 
véleményt, a javaslatban a határozat által érintett területtől és a határozat jellegétől függően 
különbséget kell tenni az esetek között. Az egészséggel, állatokkal és növényekkel 
kapcsolatos termékeket és anyagokat illetően a Bizottság köteles lenne az anyag betiltására, 
ha nincs meg a minősített többség az engedély megadása mellett. Ez az eljárás megszüntetné 
azt, hogy a Bizottság eseti döntéseket hoz, és nagyobb jogbiztonságot garantálna, mivel a 
rendelet rögzítené az engedély megtagadásának kötelezettségét arra az esetre, ha nincs meg a 
szükséges többség.
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Emellett az ugyanazon alap-jogiaktushoz kapcsolódó esetekben szisztematikusan felmerülnek 
olyan helyzetek, hogy a tagállamok nem nyilvánítanak véleményt. Az ilyen esetekre 
rendelkezni kell arról, hogy a Bizottság fontolja meg az alap-jogiaktusnak az e konkrét 
szempont alapján történő felülvizsgálatát.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Parlament felállított 
egy különbizottságot a növényvédő 
szerekre vonatkozó uniós engedélyezési 
eljárás vizsgálatára annak érdekében, 
hogy azonosítsa a lehetséges 
összeférhetetlenségeket a jóváhagyási 
eljárásban, megvizsgálja az uniós 
ügynökségek szerepét és tanulmányozza 
azt, hogy rendelkeznek-e megfelelő szintű 
személyzettel és finanszírozással 
kötelezettségeik teljesítéséhez. A 
különbizottság ténybeli megállapításokat 
és ajánlásokat tartalmazó, a Parlament 
plenáris ülése által jóváhagyandó 
zárójelentését figyelembe kell venni a 
182/2011/EK rendelettel létrehozott 
rendszer jobbá tétele érdekében.

Indokolás

Az Európai Parlament által felállított különbizottság foglalkozik majd az e javaslatban 
szereplő néhány nagyon sajátos eljárással. Az eredmény függvényében esetleg változtatnunk 
kell megközelítésünkön, és azt figyelembe kell venni az elejétől kezdve.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 182/2011/EK 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 
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.

(2) Az (EU) 182/2011 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 
vizsgálóbizottsági eljárás, a tanácsadó-
bizottsági eljárás és a 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 – különösen 
a tagállamok részéről –, illetve nagyobb 
mértékben figyelembe venni az 
elővigyázatosság elvét, anélkül, hogy 
módosítani kellene a végrehajtási jogi 
aktusokat illetően a 182/2011/EU 
rendeletben előírt jogi és intézményi 
felelősségeket.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 182/2011/EU rendelet néhány 
különleges esetben előírja a fellebbviteli 
bizottság elé terjesztést. A gyakorlatban a 
fellebbviteli bizottságot olyan helyzetekben 
hívták össze, amikor a vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében nem értek el a tervezetet 
támogató vagy ellenző minősített 
többséget, és ezért nem nyilvánítottak 
véleményt. Az esetek többségében erre a 
géntechnológiával módosított 
szervezetekkel, a géntechnológiával 
módosított (GM) élelmiszerekkel és 
takarmányokkal, valamint a növényvédő 

(3) A 182/2011/EU rendelet néhány 
különleges esetben előírja a fellebbviteli 
bizottság elé terjesztést. A gyakorlatban a 
fellebbviteli bizottságot olyan helyzetekben 
hívták össze, amikor a vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében nem értek el a tervezetet 
támogató vagy ellenző minősített 
többséget, és ezért nem nyilvánítottak 
véleményt. Az esetek többségében erre a 
géntechnológiával módosított 
szervezetekkel, a géntechnológiával 
módosított (GM) élelmiszerekkel és 
takarmányokkal, valamint a növényvédő 
szerekkel kapcsolatban került sor, amely 
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szerekkel kapcsolatban került sor. kérdésekben a tagállamok véleménye és 
döntéshozatala alapvető fontosságú.

Módosítás 4

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 segítette elő az egyértelműséget a 
tagállamok álláspontjai tekintetében, és az 
ilyen bizonytalan helyzetek lassítják a 
nagyon fontos kérdésekkel kapcsolatos 
döntéshozatali eljárást az Unióban.

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 
meg a szavazás pillanatában.

(7) A Bizottságnak ilyen esetekben 
ugyan jelenleg felhatalmazása van arra, 
hogy határozatot hozzon, azonban a szóban 
forgó kérdések érzékeny jellege miatt a 
tagállamoknak nagyobb felelősséget 
kellene vállalniuk a döntéshozatali 
eljárásban. Ezért rendkívül fontos arra 
ösztönözni a tagállamokat, hogy 
egyértelmű támogató vagy ellenző 
döntéseket hozzanak, és aktívan részt 
vegyenek a szavazásokon, legalább azzal, 
hogy jelen vannak. Ha a végrehajtási jogi 
aktus tervezete az emberi, állati vagy 
növényi egészség vagy biztonság 
védelmére vonatkozik, az elővigyázatosság 
elvét kell követni. Ilyen esetekben, amikor 
a tagállamok nem tudnak minősített 
többséget elérni egy olyan javaslat 
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támogatása mellett, amely egy terméket 
vagy anyagot engedélyezne, úgy kell 
tekinteni, hogy az engedély megadását 
megtagadták.

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.

törölve

Módosítás 7

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 

törölve
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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.

Módosítás 8

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.

törölve

Módosítás 9

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 a 
tanácsadó-bizottsági eljárás, a 
vizsgálóbizottsági eljárás és a fellebbviteli 
bizottsági eljárás egészét. Különösen az 
egyes tagállamok képviselőinek szavazatait 
kell nyilvánossá tenni, beleértve szavazási 
szándékukat is, ha formális szavazásra 
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nem kerül sor. Ezeket a követelményeket a 
fellebbviteli bizottsági, a vizsgálóbizottsági 
szavazás és a tanácsadó-bizottsági eljárás 
egésze során alkalmazni kell. A szakértői 
bizottságok összetételével kapcsolatban 
részletesebb információkat kell 
nyilvánosságra hozni.

Módosítás 10

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:

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 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az (1) bekezdés a következő 
második albekezdéssel egészül ki:

törölve

„Azonban a fellebbviteli bizottság csak 
azon tagjai tekintendők a fellebbviteli 
bizottságban részt vevő tagoknak, akik a 
szavazás idején jelen vannak vagy 
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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 [helyesen: a 
szavazás] csak akkor érvényes, ha a 
tagállamok egyszerű többsége részt vevő 
tag.”

Módosítás 12

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

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 
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.”;

Módosítás 13

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 
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egészül ki:
„(4a) A (3) bekezdéstől eltérve, 
amennyiben az alap-jogiaktus az emberi, 
állati vagy növényi egészség vagy 
biztonság védelmére vonatkozik, és a 
végrehajtási jogi aktus tervezete termék 
vagy anyag engedélyezésére vonatkozik, 
az 5. cikk (1) bekezdésében előírt többség 
által megszavazott kedvező vélemény 
hiányában a Bizottság az említett 
végrehajtási jogi aktus tervezetét nem 
fogadja el, és úgy kell tekinteni, hogy az 
engedély megadását megtagadták.”;

Módosítás 14

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 (1) bekezdés bevezető része 
helyébe a következő szöveg lép:

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

„(1) A Bizottság nyilvános, az 
interneten keresztül hozzáférhető 
nyilvántartást vezet a bizottsági 
eljárásokról. E nyilvánosan hozzáférhető 
nyilvántartás tartalmazza az alábbi 
adatokat:”;

Módosítás 15

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

Hatályos szöveg Módosítás

-aa) Az (1) bekezdés c) pontjának 
helyébe a következő szöveg lép:

c) az összefoglaló jegyzőkönyvek, 
azon hatóságok és szervezetek listáival 

„c) az összefoglaló jegyzőkönyvek, a 
jelenlévő személyek, illetve azon hatóságok 
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együtt, amelyekhez a tagállamok által a 
képviseletükre kijelölt személyek 
tartoznak;

és szervezetek listáival együtt, amelyekhez 
ezek a személyek tartoznak;”;

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
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 szavazási eredmények, ideértve 
bizottsági és a fellebbviteli bizottsági 
szavazási eredményeket, valamint a 
szavazatok indokolása, beleértve a 
tartózkodásokat is;

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a (3) bekezdést el kell hagyni;

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a b pont (új)
182/2011/EU rendelet
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a (4) bekezdést el kell hagyni;

Módosítás 19
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
182/2011/EU rendelet
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az (5) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

törölve

„(5) A nyilvántartásban közzé kell tenni 
az (1) bekezdés a)–d), f) és g) pontjában 
említett valamennyi dokumentum 
hivatkozási számát, valamint az (1) 
bekezdés e) és h) pontjában említett 
adatokat.”

Módosítás 20

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:
„Ezen túlmenően, amennyiben akár az 
Európai Parlament, akár a Tanács úgy 
véli, hogy felül kell vizsgálni az alap-
jogiaktusban a Bizottságra ruházott 
végrehajtási hatásköröket, bármikor 
felhívhatja a Bizottságot, hogy terjesszen 
elő az adott alap-jogiaktus módosítására 
irányuló javaslatot.”.

Indokolás

Amennyiben hasonló esetekben nehéznek tűnik kedvező véleményt szerezni a tagállamoktól, 
helyénvaló lehet felülvizsgálni a vonatkozó alap-jogiaktusban a Bizottságra ruházott 
végrehajtási hatáskört.
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