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Módosítás 12
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A végrehajtási jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó eljárásra a 
szubszidiaritás és az arányosság elve 
vonatkozik. A végrehajtási jogi aktusok 
kiegészítik a jogi aktusokat, amelyeket – 
ezen elvek betartásának ellenőrzése 
céljából – a Tanácson keresztül 
továbbítani kell a tagállamoknak.

Or. fr

Módosítás 13
Bettina Vollath

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 
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 

(2) A 182/2011/EU rendeletről 
bebizonyosodott, hogy általában véve 
hatékonyan működik a gyakorlatban és 
megfelelő intézményi egyensúlyt teremtett 
a Bizottság szerepei és a többi érintett 
szereplő között. A rendszer fő elemei ezért 
továbbra is változatlanul működhetnek. 
Indokoltnak tűnnek ugyanakkor a 
fellebbviteli bizottsági eljárás néhány 
konkrét szempontját érintő, célzott 
módosítások. 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 
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rendeletben előírt jogi és intézményi 
felelősségeket.

rendeletben előírt jogi és intézményi 
felelősségeket. A módosítások további 
célja, hogy az uniós polgárok jobban 
megismerjék a végrehajtási aktusokkal 
kapcsolatos eljárásokat. Az uniós 
intézményekbe és szervekbe vetett bizalom 
erősítése érdekében az uniós polgárokat 
nem csak  tájékoztatni kell a 
döntéshozatalról, hanem a döntések 
mögött meghúzódó okokat és a döntéshez 
vezető döntéshozatali folyamatot is el kell 
magyarázni.

Or. en

Módosítás 14
Daniel Buda

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 
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) Míg 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, 
ugyanakkor lényegében nem képviselt 
konkrét hozzáadott értéket egy 
hatékonyabb döntéshozatali folyamat 
formájában, mivel a fellebbviteli bizottság 
működésével kapcsolatban számos 
szabályozási akadály merült fel. A 
rendszer kulcselemeinek ezért a 
továbbiakban is változatlanul kell 
működnie, kivéve a fellebbviteli bizottsági 
szintű eljárás néhány konkrét szempontját 
érintő, szükséges 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 



AM\1200148HU.docx 5/37 PE648.423v01-00

HU

felelősségeket.

Or. ro

Módosítás 15
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

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 
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) A 182/2011/EU rendelet által 
létrehozott rendszernek elvileg intézményi 
egyensúlyt kell teremtenie a Bizottság 
szerepei és a többi érintett szereplő között. 
A rendszert ezért különösen a fellebbviteli 
bizottsági szintű eljárás néhány konkrét 
szempontját érintően módosítani kell. E 
módosítások célja, hogy a Tanács nagyobb 
szerepet vállaljon a politikailag érzékeny 
végrehajtási aktusokban olyan konkrét 
esetekben, amikor az e jogi aktusokra 
vonatkozó rendes ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárás végén nem 
született vélemény.

Or. fr

Módosítás 16
Marie Toussaint

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 

(2) A 182/2011/EU rendelet által 
létrehozott rendszerről bebizonyosodott, 
hogy általában véve jól működik a 
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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.

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, illetve jobban 
érvényesíteni az elővigyázatosság elvét, 
anélkül, hogy módosítani kellene a 
végrehajtási jogi aktusokat illetően a 
182/2011/EU rendeletben előírt jogi és 
intézményi felelősségeket.

Or. en

Módosítás 17
Daniel Buda

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 
ezidáig csak korlátozott mértékben 
nyújtott hozzáadott értéket, így a 
Bizottságra maradt, hogy döntsön a 
tagállamok helyett olyan helyzetekben, ha 
„nincs vélemény”.

Or. ro

Módosítás 18
Pascal Durand, Bettina Vollath
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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, illetve 
nem járult hozzá, hogy megoldás 
szülessen a vizsgálóbizottsági eljárás 
során a vélemények hiányára.

Or. en

Módosítás 19
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 20
Marie Toussaint

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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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 
jelenleg ugyan felhatalmazása van arra, 
hogy határozatot hozzon, azonban a szóban 
forgó kérdések érzékeny jellege miatt a 
tagállamoknak is teljes mértékben nagyobb 
felelősséget kell vállalniuk a döntéshozatali 
eljárásban. Ahol a jogi aktus a 
környezetvédelemre, valamint az emberi, 
állati vagy növényi egészség védelmére 
vonatkozik, nagyobb jelentőséget kell 
tulajdonítani az elővigyázatosság elvének. 
Ilyen esetekben, amikor a tagállamok nem 
tudnak minősített többséget elérni egy 
olyan javaslat támogatása mellett, amely 
egy terméket vagy anyagot engedélyezne, 
úgy kell tekinteni, hogy az engedély 
megadását elutasították.

Or. en

Indokolás

Nagyobb hangsúlyt kell fektetni az elővigyázatosság elvére, és a tagállamoknak nagyobb 
felelősséget kell vállalniuk a különösen érzékeny területeken a környezet védelmét, valamint 
az emberek, állatok és növények egészségének vagy biztonságának védelmét érintő döntések 
meghozatalában. Az e területekre vonatkozó engedélyek csak akkor fogadhatók el, ha azt 
jelentős többség – azaz minősített többség – támogatja.

Módosítás 21
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

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 

(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 
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többséget elérni, többek között azért, mert 
túl sokan tartózkodnak vagy nem jelennek 
meg a szavazás pillanatában.

többséget elérni, többek között azért, mert 
túl sokan tartózkodnak vagy szándékosan 
nem jelennek meg a szavazás pillanatában. 
Ezért a blokkolást eredményező jogi aktus 
politikailag érzékeny mivolta miatt az 
ügyet vissza kell utalni a Tanács elé 
végleges határozathozatalra.

Or. fr

Módosítás 22
Pascal Durand, Bettina Vollath

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Amennyiben a jogi aktus az 
emberi, állati vagy növényi egészség 
védelmére vonatkozik, a termékekre vagy 
anyagokra vonatkozó engedélyeket 
minősített többséggel kell megadni.

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra a bírói nyomásgyakorlásra, amelyet az érzékeny termékek engedélyezésének 
elmaradása okozhat abban az esetben, ha „nincs vélemény”, a fellebbviteli bizottságok 
jelenlegi szabályai nem hagynak más választási lehetőséget a Bizottság számára, mint a 
végrehajtási jogi aktusok elfogadását. Az olyan fontos jogi aktusok esetében, amelyek 
hatással lehetnek az emberek és állatok egészségére vagy biztonságára, az engedélyt csak 
akkor szabad elfogadni, ha azt a többség támogatja.

Módosítás 23
Pascal Durand

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A fellebbviteli bizottság hozzáadott 
értékének növelése céljából erősíteni kell 

törölve
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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.

Or. en

Indokolás

Nincs szükség egy további miniszteri szintű találkozóra, mivel a legtöbb esetben a fellebbviteli 
bizottságban tartott szavazás eredménye nem tér el az állandó bizottság szavazási 
eredményétől. Ez további késedelmet okozna a fellebbviteli bizottságok elfogadási/elutasítási 
eljárásában.

Módosítás 24
Marie Toussaint

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 a „nincs 
vélemény” helyzetek kockázatának 
csökkentése és a tagállamok egyértelmű 
állásfoglalásra való ösztönzése érdekében 
minősített többségi szavazást kell 
alkalmazni.

Or. en
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Indokolás

Nincs szükség egy további miniszteri szintű találkozóra, mivel a legtöbb esetben a fellebbviteli 
bizottságban tartott szavazás eredménye nem tér el az állandó bizottság szavazási 
eredményétől. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni az elővigyázatosság elvére, és a tagállamoknak 
nagyobb felelősséget kell vállalniuk a különösen érzékeny területeken a környezet védelmét, 
valamint az emberek, állatok és növények egészségének vagy biztonságának védelmét érintő 
kérdésekben. Az e területekre vonatkozó engedélyek csak akkor fogadhatók el, ha azt jelentős 
– azaz minősített – többség támogatja. El kell kerülni azt a túl gyakori helyzetet, hogy a 
Bizottság – a tagállamok véleményének hiánya és a Parlament ezt követő számos tiltakozása 
ellenére – továbbra is engedélyezi az érzékeny anyagok és termékek forgalomba hozatalát.

Módosítás 25
Daniel Buda

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 
magas szintű fellebbviteli bizottsági ülést 
lehessen összehívni. A fellebbviteli 
bizottság további ülésén a képviselet 
megfelelő szintje ezért a miniszteri szint a 
politikai vita biztosítása érdekében. Az 
ilyen további ülés megszervezése 
érdekében meg kell hosszabbítani – ugyan 
kizárólag egy észszerű határidőig – a 
fellebbviteli bizottság véleményének 
kinyilvánítására rendelkezésre álló 
időkeretet.

Or. ro

Módosítás 26
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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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

Or. fr

Módosítás 27
Pascal Durand

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 

törölve
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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.

Or. en

Indokolás

Az olyan fontos jogi aktusok esetében, amelyek hatással lehetnek az emberek, állatok 
egészségére vagy biztonságára vagy a növényvédő szerekre, az engedélyt csak akkor szabad 
elfogadni, ha azt a többség támogatja. A határozatképesség módosítása nem ösztönzi a 
tagállamokat a szavazásban való részvételre. Éppen ellenkezőleg: azok a tagállamok, amelyek 
korábban tartózkodtak, valószínűleg ezentúl is így fognak tenni. A határozatképesség 
megváltoztatásának statisztikai hatása lenne, amely ahelyett, hogy arra ösztönözné a 
tagállamokat, hogy részt vegyenek a szavazásban, tovább csökkentené annak a 
valószínűségét, hogy a tagállamok jelentős többséget érjenek el ezen érzékeny ágazatokra 
vonatkozóan.

Módosítás 28
Marie Toussaint

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 

(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 egy termék vagy 
anyag csak akkor tekinthető 
engedélyezettnek, ha a tagállamok 
minősített többséget érnek el.
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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.

Or. en

Módosítás 29
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

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) Amennyiben a fellebbviteli 
bizottság szintjén nem sikerül véleményt 
nyilvánítani, a Bizottságot kötelezni kell 
arra, hogy az ügyet végleges határozat 
meghozatala céljából a Tanács elé utalja. 
Tekintettel a 182/2011/EU rendelet 11. 
cikkében foglalt ellenőrzéshez való jogra, 
az Európai Parlamentet fel lehet kérni, 
hogy a véleménynyilvánítás 
elmaradásának tágabb körű, például az 
intézményi, a jogi, a politikai és a 
nemzetközi következményeiről véleményt 
és iránymutatást adjon. A Tanács által 
hozott határozatnak kötelező erejűnek kell 
lennie a Bizottságra nézve. A Tanács 
figyelembe veszi az Európai Parlament 
álláspontját is, melyet a kérdés 
előterjesztésétől számított három hónapon 
belül ismertet. Kellően indokolt és sürgős 
esetekben ennél rövidebb határidőt is meg 
lehet határozni az előterjesztésben.

Or. fr
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Módosítás 30
Bettina Vollath

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) Bizonyos esetekben, a Bizottság 
kérésére az Európai Parlament és a 
Tanács határozhat úgy, hogy véleményt 
nyilvánít a fellebbviteli bizottságban 
tartott szavazás eredményének szélesebb 
körű következményeiről, többek között az 
intézményi, a jogi, a politikai és a 
nemzetközi következményekről. Ilyen 
esetekben a Bizottság kérésétől számított 
három hónapon belül véleményt kell 
nyilvánítani. Ezenkívül az Európai 
Parlament, a Tanács vagy mindkettő 
véleményét indokolatlan késedelem nélkül 
meg kell küldeni – értelemszerűen – az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
is.

Or. en

Módosítás 31
Daniel Buda

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 

(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 Bizottságnak figyelembe kell 
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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.

vennie az eredeti előterjesztéstől számított 
három hónapon belül – illetve ha ez nem 
lehetséges, az előterjesztésről számított egy 
hónapon belül – a Tanács által 
megfogalmazott álláspontot. Kellően 
indokolt esetekben a Bizottság ennél 
rövidebb határidőt határozhat meg a 
Tanács elé terjesztésben.

Or. ro

Módosítás 32
Marie Toussaint

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 az Európai 
Parlamenttől és a Tanácstól véleményt és 
iránymutatást kérjen a fellebbviteli 
bizottságban lefolytatott szavazás 
kimenetelének szélesebb körű 
következményeiről, mint például az 
intézményi, a jogi, a politikai és a 
nemzetközi következményeiről. A 
Bizottság figyelembe veszi az Európai 
Parlament és a Tanács álláspontját, melyet 
a kérdés Tanács elé terjesztésétől számított 
három hónapon belül nyilvánít ki. A 
Tanács által kifejtett álláspontot 
indokolatlan késedelem nélkül meg kell 
küldeni az Európai Parlamentnek is.

Or. en

Módosítás 33
Pascal Durand

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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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) Bizonyos esetekben, a Bizottság 
kérésére az Európai Parlament és a 
Tanács határozhat úgy, hogy véleményt 
nyilvánít a fellebbviteli bizottságban 
tartott szavazás eredményének szélesebb 
körű következményeiről, többek között az 
intézményi, a jogi, a politikai és a 
nemzetközi következményekről. Ilyen 
esetekben három hónapon belül véleményt 
kell nyilvánítani.

Or. en

Indokolás

Csupán a Tanács elé terjesztés nem tűnik relevánsnak, mivel a legtöbb esetben a fellebbviteli 
bizottságban tartott szavazás eredménye nem tér el az állandó bizottság szavazási 
eredményétől. Ezen túlmenően társjogalkotóként a Tanács és az Európai Parlament egyaránt 
felelős a Bizottság felhatalmazásáért. Bár ennek az intézkedésnek az előnyei nem 
egyértelműek, a Parlamentet nemcsak tájékoztatni kell, hanem arra is fel kell kérni, hogy a 
Tanáccsal egyidejűleg véleményt nyilvánítson.

Módosítás 34
Marie Toussaint

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) Növelni kell az átláthatóságot a 
jogalkotási folyamat során, beleértve a 
fellebbviteli bizottság vizsgálóbizottsági 
eljárást is. Különösen pedig növelni kell a 
tagállamok képviselőinek fellebbviteli 
bizottságban történő szavazását és az egyes 
tagállamok képviselőinek szavazatait 
nyilvánossá kell tenni. Ahol a jogi aktus 
különösen érzékeny ágazatokra 
vonatkozik, amilyen például a fogyasztók 
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védelme, az emberek, állatok vagy 
növények egészsége és biztonsága vagy a 
környezetvédelem, nagyobb jelentőséget 
kell tulajdonítani az elővigyázatosság 
elvének. Az érzékeny jogi aktusokra 
vonatkozó szavazást az egyes tagállamok 
képviselőinek érdemben meg kell 
indokolniuk. A Bizottságnak tájékoztatást 
kell nyújtania továbbá a bizottságok 
összetételéről – beleértve a jelenlévő 
személyeket, illetve azon hatóságokat és 
szervezeteket, amelyekhez ezek a 
személyek tartoznak –, továbbá az ülések 
napirendjéről, valamint a megvitatott 
dokumentumokról és szövegekről.

Or. en

Indokolás

Átláthatóbbá kell tenni az egész jogalkotási folyamatot. Sőt, az észszerű döntéshozatali 
folyamat érdekében bizonyos szavazatokat alaposan meg kell indokolni a tagállamok politikai 
felelősségének növelése érdekében, szem előtt tartva az esetleges jogi igényeket.

Módosítás 35
Pascal Durand

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 egész 
jogalkotási folyamatot. Különösen az 
egyes tagállamok képviselőinek szavazatait 
kell nyilvánossá tenni. Ahol a jogi aktus 
különösen érzékeny ágazatokra 
vonatkozik, amilyen például a fogyasztók 
védelme vagy az emberek, állatok vagy 
növények egészsége és biztonsága, 
nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani az 
elővigyázatosság elvének. Az érzékeny jogi 
aktusokra vonatkozó szavazást az egyes 
tagállamok képviselőinek érdemben meg 
kell indokolniuk. A Bizottságnak 
tájékoztatást kell továbbá nyújtania a 
bizottságok összetételéről, a jelenlévő 
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személyek, illetve azon hatóságok és 
szervezetek listáival együtt, amelyekhez 
ezek a személyek tartoznak.

Or. en

Indokolás

Jelenleg a teljes komitológiai eljárásból hiányzik az átláthatóság. Nem demokratikus sem a 
Parlament, sem az uniós polgárok elől elrejteni azokat a bizonyítékokat, amelyek a fogyasztók 
vagy az állatok egészségére és a környezetre hatást gyakorló termékek engedélyezésének 
alapjául szolgáltak. Az érzékeny kérdéseket érintő jogi aktusok esetében a Bizottságnak 
nemcsak a szavazatokat, hanem a bizottsági üléseken részt vevő szakértők nevét is közzé kell 
tennie.

Módosítás 36
Bettina Vollath

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 
tagállamok képviselőinek a tanácsadó-
bizottsági eljárás és a vizsgálóbizottsági 
eljárás folyamán történő szavazását és az 
egyes tagállamok képviselőinek szavazatait 
nyilvánossá kell tenni. Ezenkívül a 
Bizottságnak tájékoztatást kell nyújtania a 
bizottságok összetételéről, a jelenlévő 
személyek, illetve azon hatóságok és 
szervezetek listáival együtt, amelyekhez 
ezek a személyek tartoznak.

Or. en

Módosítás 37
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
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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) A tagállamok képviselőinek 
kinevezésére átlátható eljárást kell 
kialakítani, és tevékenységüket 
nyilvánossá kell tenni.

Or. fr

Módosítás 38
Bettina Vollath

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A láthatóság és az uniós polgárok 
tudatosságának növelése és az eljárás jobb 
megértése érdekében meg kell indokolni, 
hogy az egyes tagállamok képviselői 
hogyan szavaztak. Ahol a jogi aktus 
különösen érzékeny területekre 
vonatkozik, amilyen például a fogyasztók 
védelme, az emberek, állatok vagy 
növények egészsége és biztonsága vagy a 
környezet, az egyes tagállamok 
képviselőinek esetenként részletesen 
indokolniuk kell a szavazatukat vagy 
tartózkodásukat.

Or. en

Módosítás 39
Marie Toussaint

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Amennyiben hasonló 
végrehajtásijogiaktus-tervezetek 
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tekintetében nehéznek tűnik pozitív 
véleményt szerezni a tagállamoktól, meg 
kell fontolni az érintett alap-jogiaktusban 
a Bizottságra ruházott végrehajtási 
hatáskör felülvizsgálatát.

Or. en

Indokolás

Amennyiben továbbra is rendszerszintű nehézségekbe ütközik pozitív vélemény megszerzése a 
tagállamoktól – akik hasonló esetekben tartózkodni szoktak –, időszerű lehet felülvizsgálni a 
Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskört.

Módosítás 40
Pascal Durand

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Amennyiben az alap-jogiaktus 
végrehajtása során hosszan tartó 
nehézségek merülnek fel, meg kell 
fontolni az adott alap-jogiaktusban a 
Bizottságra ruházott végrehajtási 
hatáskörök felülvizsgálatát.

Or. en

Indokolás

A hasonló jogiaktus-tervezetekkel felmerülő szisztematikus problémák megkövetelhetik a 
releváns alap-jogiaktusban rögzített végrehajtási hatáskör felülvizsgálatát, s nem pusztán az 
egységes végrehajtási jogi aktus tervezetének felülvizsgálatát.

Módosítás 41
Bettina Vollath

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) A nagyobb átláthatóság biztosítása 
érdekében tovább kell javítani a 
nyilvántartás hozzáférhetőségét, és 
módosítani kell annak tartalmát. E 
folyamat alapvető eleme a nyilvántartás 
keresési funkcióinak javítása, hogy 
szakpolitikai területekre lebontva lehessen 
keresni.

Or. en

Módosítás 42
Marie Toussaint

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) Tovább kell javítani a 
nyilvántartás átláthatóságát és 
hozzáférhetőségét, különösen a 
döntéshozatali folyamattal kapcsolatos 
további információk megadása és a 
keresési funkciók javítása révén.

Or. en

Módosítás 43
Pascal Durand, Marie Toussaint

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) 
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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.”

Or. en

Indokolás

 Nincs szükség egy további miniszteri szintű találkozóra, mivel a legtöbb esetben a 
fellebbviteli bizottságban tartott szavazás eredménye nem tér el az állandó bizottság szavazási 
eredményétől. Ez további késedelmet okozna a fellebbviteli bizottságok elfogadási/elutasítási 
eljárásában.

Módosítás 44
Daniel Buda

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

„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. "; 

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

Or. ro

Módosítás 45
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
182/2011/EU rendelet
5 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(1a) Az 5. cikk (4) bekezdésének első 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:

Ha a bizottság nem nyilvánított véleményt, 
a Bizottság elfogadhatja a végrehajtási 
jogi aktus tervezetét, a második 
albekezdésben meghatározott esetek 
kivételével. Amennyiben a Bizottság nem 
fogadja el a végrehajtási jogi aktus 
tervezetét, az elnök a bizottság elé 
terjesztheti annak módosított változatát.

Ha a bizottság nem nyilvánított véleményt, 
a Bizottság az e rendelet 6. cikkében 
megállapított eljárásnak megfelelően a 
fellebbviteli bizottság elé terjeszti az 
ügyet.”

Or. fr

Módosítás 46
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

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 
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.”;

Or. fr
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Módosítás 47
Pascal Durand, Marie Toussaint

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 
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.”;

Or. en

Indokolás

Az olyan fontos jogi aktusok esetében, amelyek hatással lehetnek az emberek, állatok 
egészségére vagy biztonságára vagy a növényvédő szerekre, az engedélyt csak akkor szabad 
elfogadni, ha azt a többség támogatja. A határozatképesség módosítása nem ösztönzi a 
tagállamokat a szavazásban való részvételre. Éppen ellenkezőleg: azok a tagállamok, amelyek 
korábban tartózkodtak, valószínűleg ezentúl is így fognak tenni. A határozatképesség 
megváltoztatásának statisztikai hatása lenne, amely ahelyett, hogy arra ösztönözné a 
tagállamokat, hogy részt vegyenek a szavazásban, tovább csökkentené annak a 
valószínűségét, hogy a tagállamok jelentős többséget érjenek el ezen érzékeny ágazatokra 
vonatkozóan.

Módosítás 48
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a a pont (új)
182/2011/EU rendelet
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a (3) bekezdés második 
albekezdését el kell hagyni.

Or. fr

Módosítás 49
Pascal Durand, Marie Toussaint

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 
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.

(3a) Amennyiben a fellebbviteli 
bizottság nem nyilvánított véleményt, a 
Bizottság felkérheti az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot arra, hogy 
nyilvánítsanak véleményt a fellebbviteli 
bizottságban tartott szavazás 
eredményének szélesebb körű 
következményeiről. Erre a 
véleménynyilvánításra a Bizottság 
kérésétől számított három hónapon belül 
sort kell keríteni.

Or. en

Indokolás

Csupán a Tanács elé terjesztés nem tűnik relevánsnak, mivel a legtöbb esetben a fellebbviteli 
bizottságban tartott szavazás eredménye nem tér el az állandó bizottság szavazási 
eredményétől. Ezen túlmenően társjogalkotóként a Tanács és az Európai Parlament egyaránt 
felelős a Bizottság felhatalmazásáért. Bár ennek az intézkedésnek az előnyei nem 
egyértelműek, a Parlamentet nemcsak tájékoztatni kell, hanem arra is fel kell kérni, hogy a 
Tanáccsal egyidejűleg véleményt nyilvánítson.
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Módosítás 50
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

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 
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.

(3a) Amennyiben a fellebbviteli bizottság 
nem nyilvánít véleményt, a Bizottság az 
ügyet végleges határozat meghozatala 
céljából a Tanács elé utalja. Tekintettel az 
e rendelet 11. cikkében foglalt 
ellenőrzéshez való jogára, az Európai 
Parlamentet fel lehet kérni, hogy a 
véleménynyilvánítás elmaradásának 
tágabb körű, például az intézményi, a jogi, 
a politikai és a nemzetközi 
következményeiről véleményt és 
iránymutatást adjon. A Tanács figyelembe 
veszi az Európai Parlament álláspontját, 
melyet a kérdés elé terjesztésétől számított 
három hónapon belül ad meg. Kellően 
indokolt és sürgős esetekben ennél 
rövidebb határidőt lehet meghatározni az 
előterjesztésben.

Or. fr

Módosítás 51
Daniel Buda

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

„(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 
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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.

kérhet a kérdés Tanács elé terjesztésével. A 
Bizottság figyelembe veszi az eredeti 
előterjesztéstől számított három hónapon 
belül – illetve ha ez nem lehetséges, az 
előterjesztésről számított egy hónapon 
belül – a Tanács által megfogalmazott 
álláspontot. Kellően indokolt esetekben a 
Bizottság ennél rövidebb határidőt 
határozhat meg a Tanács elé terjesztésben.

Or. ro

Módosítás 52
Bettina Vollath

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

(3a) Amennyiben a fellebbviteli 
bizottság nem nyilvánított véleményt, a 
Bizottság felkérheti az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot arra, hogy 
nyilvánítsanak véleményt a fellebbviteli 
bizottságban tartott szavazás 
eredményének szélesebb körű 
következményeiről. Erre a 
véleménynyilvánításra a Bizottság 
kérésétől számított három hónapon belül 
sort kell keríteni. Ezenkívül az Európai 
Parlament, a Tanács vagy mindkettő 
véleményét indokolatlan késedelem nélkül 
megküldik – értelemszerűen – az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának is.

Or. en

Módosítás 53
Jiří Pospíšil
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Rendeletre irányuló javaslat
Article 1 – paragraph 1 – point 2 – point b
182/2011/EU rendelet
6 cikk – 3 a 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 
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.”;

„(3a) Amennyiben a fellebbviteli bizottság 
nem nyilvánít véleményt, a Bizottság 
ennek következményeiről, mint például az 
intézményi, a jogi, a gazdasági, a politikai 
és a nemzetközi következményeiről, a 
Tanácstól véleményt 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.”;

Or. cs

Módosítás 54
Jiří Pospíšil
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont
182/2011/EU rendelet
6 cikk – 3 a 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 
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.”;

„(3a) Amennyiben a fellebbviteli bizottság 
nem nyilvánít véleményt, a Bizottság 
ennek szélesebb összefüggéseiről, mint 
például az intézményi, a jogi, a gazdasági, 
a politikai és a nemzetközi 
következményekről, a Tanácstól véleményt 
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.”;
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Or. cs

Módosítás 55
Pascal Durand, Bettina Vollath, Marie Toussaint

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 az alap-jogiaktus az emberek, 
állatok vagy növények egészségének vagy 
biztonságának védelmére vonatkozik, és a 
végrehajtási jogi aktus tervezete egy 
termék vagy anyag engedélyezéséről 
rendelkezik, az ilyen engedélyek csak 
akkor hagyhatók jóvá, ha az (1) bekezdés 
szerinti szavazás pozitív véleményt 
eredményez. Ez a bekezdés nem érinti a 
Bizottság azon jogát, hogy ugyanazon 
tárgyra vonatkozóan módosított 
végrehajtási jogi aktustervezetet 
javasoljon.”

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra a jogi nyomásra, amely az érzékeny termékek engedélyezésének 
elmaradásakor a Bizottságra nehezedhet abban az esetben, ha „nincs vélemény”, a 
fellebbviteli bizottságok jelenlegi szabályai nem hagynak más tényleges választási lehetőséget 
a Bizottság számára, mint a végrehajtási jogi aktusok elfogadását. Az olyan fontos jogi 
aktusok esetében, amelyek hatással lehetnek az emberek vagy állatok egészségére vagy 
biztonságára, az engedélyt csak akkor szabad elfogadni, ha azt a tagállamok többsége 
támogatja.

Módosítás 56
Bettina Vollath
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b b pont (új)
182/2011/EU rendelet
6 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a cikk a következő bekezdéssel egészül 
ki: 
„(4b) A tagállamok képviselői 
megindokolják az (1) bekezdés szerinti 
szavazatukat vagy tartózkodásukat. 
Ahol a jogi aktus különösen érzékeny 
területekre vonatkozik, amilyen például a 
fogyasztók védelme, az emberek, állatok 
vagy növények egészsége és biztonsága 
vagy a környezet, a tagállamok 
képviselőinek az egyes esetekre lebontva, 
részletesen indokolniuk kell a 
szavazatukat vagy tartózkodásukat.”;

Or. en

Módosítás 57
Marie Toussaint

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

Hatályos szöveg Módosítás

-a) az (1) bekezdés a) pontjának 
helyébe a következő szöveg lép:

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

Or. en

Módosítás 58
Pascal Durand, Bettina Vollath, Marie Toussaint
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – -a pont (új)
182/2011/EU rendelet
10 cikk – 1 bekezdés – c pont

Hatályos szöveg Módosítás

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

c) az összefoglaló jegyzőkönyvek, azon 
hatóságok és szervezetek listáival együtt, 
amelyekhez a tagállamok által a 
képviseletükre kijelölt személyek 
tartoznak;

„(c) az összefoglaló jegyzőkönyvek, a 
jelenlévő személyek, illetve azon hatóságok 
és szervezetek listáival együtt, amelyekhez 
ezek a személyek tartoznak;”

Or. en

Indokolás

Jelenleg a teljes komitológiai eljárásból hiányzik az átláthatóság. Nem demokratikus sem a 
Parlament, sem az uniós polgárok elől elrejteni azokat a bizonyítékokat, amelyek a fogyasztók 
vagy az állatok egészségére és a környezetre hatást gyakorló termékek engedélyezésének 
alapjául szolgáltak. Az érzékeny kérdéseket érintő jogi aktusok esetében a Bizottságnak 
nemcsak a szavazatokat, hanem a bizottsági üléseken részt vevő szakértők nevét is közzé kell 
tennie.

Módosítás 59
Bettina Vollath

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, az egyes 
tagállamok képviselői szerinti bontásban, 
a szavazás vagy a tartózkodás indokaival 
együtt, és amennyiben a jogi aktus olyan 
különösen érzékeny területeket érint, mint 
a fogyasztók védelme, az emberek, állatok 
vagy növények egészsége vagy biztonsága 
vagy a környezet, a szavazást vagy a 
tartózkodást kísérő, esetenkénti és 
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részletes indokok;

Or. en

Módosítás 60
Daniel Buda

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”;

„a szavazási eredmények, ideértve a 
fellebbviteli bizottság esetében az egyes 
tagállamok képviselőinek szavazatait, e 
szavazatok, tartózkodások, illetve 
távollétek indokolásait is”;

Or. ro

Módosítás 61
Pascal Durand, Marie Toussaint

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, az egyes 
tagállamok képviselői szerinti bontásban, 
a szavazás indokaival együtt;

Or. en

Módosítás 62
Bettina Vollath

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az (1) bekezdés a következő 
albekezdéssel egészül ki:
Az Európai Parlament és a Tanács 
számára indokolatlan késedelem nélkül 
hozzáférést kell biztosítani az (1) 
bekezdésben említett információkhoz.”;

Or. en

Módosítás 63
Pascal Durand, Bettina Vollath, Marie Toussaint

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

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.

5. A nyilvántartásban közzé kell tenni 
az (1) bekezdésben említett valamennyi 
dokumentumot és információt.

Or. en

Módosítás 64
Marie Toussaint

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b a pont (új)
182/2011/EU rendelet
10 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szöveg a következő bekezdéssel 
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egészül ki:
„(5a) A nagyobb átláthatóság és 
hozzáférhetőség érdekében a Bizottság 
gondoskodik arról, hogy a nyilvántartás 
keresőfunkciói lehetővé tegyék a 
szakpolitikai területek szerinti keresést.”

Or. en

Módosítás 65
Bettina Vollath

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b a pont (új)
182/2011/EU rendelet
10 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) A nagyobb átláthatóság érdekében 
a Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
nyilvántartás keresőfunkciói lehetővé 
tegyék a szakpolitikai területek szerinti 
keresést.”

Or. en

Módosítás 66
Jiří Pospíšil
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
182/2011/EU rendelet
11. cikk

Hatályos szöveg Módosítás

(3a) A 11. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

11. cikk „11. cikk

Az Európai Parlament és a Tanács 
ellenőrzéshez való joga

Az Európai Parlament és a Tanács 
ellenőrzéshez való joga
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Amennyiben az alap jogi aktust rendes 
jogalkotási eljárás keretében fogadták el, 
az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor jelezheti a Bizottságnak, ha úgy 
ítéli meg, hogy a végrehajtási jogi aktus 
tervezete túllépi az alap jogi aktusban 
megállapított végrehajtási hatásköröket. 
Ebben az esetben a Bizottság a kifejtett 
álláspontok figyelembevételével 
felülvizsgálja a végrehajtási jogi aktus 
tervezetét, és tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot arról, hogy a 
végrehajtási jogi aktus tervezetét 
fenntartani, módosítani vagy visszavonni 
kívánja-e.

„Amennyiben az alap-jogiaktust rendes 
jogalkotási eljárás keretében fogadták el, 
az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor jelezheti a Bizottságnak, ha úgy 
ítéli meg, hogy a végrehajtási jogi aktus 
tervezete túllépi az alap-jogiaktusban 
megállapított végrehajtási hatásköröket, 
vagy ellentétes az alap-jogiaktussal. Ebben 
az esetben a Bizottság a kifejtett 
álláspontok figyelembevételével 
felülvizsgálja a végrehajtási jogi aktus 
tervezetét, és tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot arról, hogy a 
végrehajtási jogi aktus tervezetét 
fenntartani, módosítani vagy visszavonni 
kívánja-e.”

Or. cs

Módosítás 67
Pascal Durand, Marie Toussaint

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 
helyénvalónak tartja az alap-jogiaktusban 
a Bizottságra ruházott végrehajtási 
hatáskörök felülvizsgálatát, bármikor 
felkérheti a Bizottságot az adott alap-
jogiaktus módosítására irányuló javaslat 
előterjesztésére.”

Or. en

Indokolás

A hasonló jogiaktus-tervezetekkel felmerülő szisztematikus problémák megkövetelhetik a 
releváns alap-jogiaktusban rögzített végrehajtási hatáskör felülvizsgálatát, s nem pusztán az 
egységes végrehajtási jogi aktus tervezetének felülvizsgálatát.
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Módosítás 68
Pascal Durand, Marie Toussaint

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet nem alkalmazandó azon 
folyamatban levő eljárások tekintetében, 
amelyek esetében a fellebbviteli bizottság 
már véleményt nyilvánított e rendelet 
hatálybalépésének napján.

Ezt a rendeletet alkalmazni kell a 
folyamatban lévő eljárásokra.

Or. en


