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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 
annak érintett rendelkezésére utalnak. 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU 
rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2017)0085),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 291. cikkének (3) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C8-0034/2017),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és a Gazdasági és Monetáris 
Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az 
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, valamint az Alkotmányügyi Bizottság 
véleményére,

– tekintette l a Jogi Bizottság (A9-0000/2020) jelentésére,

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
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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 rendszerről 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 
rendeletben előírt jogi és intézményi 
felelősségeket. A módosítások további 
célja, hogy a polgárok jobban 
megismerjék a végrehajtási aktusokkal 
kapcsolatos eljárásokat. Az uniós 
intézményekbe vetett bizalom növelése 
érdekében nemcsak a polgárokat kell 
tájékoztatni a döntéshozatalról, hanem a 
döntések mögött meghúzódó okokat is 
meg kell magyarázni.

Or. en

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 

(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 képviseletet megfelelően 
magas politikai szinten, például miniszteri 
szinten kell ellátni a politikai vita 
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ülés megszervezése érdekében meg kell 
hosszabbítani a fellebbviteli bizottság 
véleményének kinyilvánítására 
rendelkezésre álló időkeretet.

biztosítása érdekében. Az ilyen további 
ülés megszervezése érdekében meg kell 
hosszabbítani a fellebbviteli bizottság 
véleményének kinyilvánítására 
rendelkezésre álló időkeretet.

Or. en

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, továbbá erről tájékoztassa az 
Európai Parlamentet. 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 Tanács által 
kifejtett álláspontot indokolatlan 
késedelem nélkül meg kell küldeni az 
Európai Parlamentnek is.

Or. en

Módosítás 4

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 egész folyamán történő szavazását 
és az egyes tagállamok képviselőinek 
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szavazatait nyilvánossá kell tenni.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A láthatóság és a polgárok 
tudatosságának növelése érdekében meg 
kell indokolni, hogy az egyes tagállamok 
képviselői hogyan szavaztak.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) A nagyobb átláthatóság biztosítása 
érdekében tovább kell javítani a 
nyilvántartás hozzáférhetőségét, és 
módosítani kell annak tartalmát. A 
nyilvántartás keresési funkcióinak 
javítása e folyamat alapvető eleme lenne.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
A 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 

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 kellően 
magas politikai – például miniszteri – 
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bizottság attól a dátumtól számított három 
hónapon belül nyilvánít véleményt, amikor 
a kérdést eredetileg elé terjesztették.

szinten. Ilyen esetekben a fellebbviteli 
bizottság attól a dátumtól számított három 
hónapon belül nyilvánít véleményt, amikor 
a kérdést eredetileg elé terjesztették.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont
A 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 ennek következményeiről, mint 
például az intézményi, a jogi, a politikai és 
a nemzetközi következményeiről az 
Európai Parlamenttől és a Tanácstól 
véleményt és iránymutatást kérhet a kérdés 
Európai Parlament és Tanács elé 
terjesztésével, továbbá erről indokolatlan 
késedelmek nélkül tájékoztatja az Európai 
Parlamentet. 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 Tanács által kifejtett 
álláspontot indokolatlan késedelem nélkül 
megküldik az Európai Parlamentnek is.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
A 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 

e) a szavazási eredmények, ideértve az 
egyes tagállamok képviselőinek 
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tagállamok képviselőinek szavazatait; indokolással ellátott szavazatait, valamint 
tartózkodásait;

Or. en

Módosítás 10

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

Hatályos szöveg Módosítás

aa) a (3) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 
számára a vonatkozó szabályoknak 
megfelelően hozzáférést kell biztosítani az 
(1) bekezdésben említett információkhoz.

„(3) Az Európai Parlament és a Tanács 
számára indokolatlan késedelmek nélkül 
hozzáférést kell biztosítani az (1) 
bekezdésben említett információkhoz.”

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b a pont (új)
A 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 biztosítása 
érdekében a Bizottság gondoskodik arról, 
hogy a nyilvántartás keresőfunkciói 
lehetővé tegyék a szakpolitikai területek 
szerinti keresést.”

Or. en
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INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság 2017. február 14-én javaslatot nyújtott be (COM(2018)85 végleges) az 
EU komitológiai rendszerének reformjáról (182/2011/EU rendelet). Célja, hogy egyes erősen 
vitatott szakpolitikai területeken fokozza az uniós jog végrehajtásának átláthatóságát és 
elszámoltathatóságát, a következő intézkedések révén:

 a szavazási szabályok módosítása a komitológiai eljárás utolsó szakaszában (az 
úgynevezett fellebbviteli bizottság), hogy csak a „mellette” vagy „ellene” szavazatokat 
vegyék figyelembe. A cél a „tartózkodás” és azon helyzetek számának csökkentése, 
amikor a bizottság nem tud állást foglalni, és a Bizottság a tagállamoktól kapott 
egyértelmű felhatalmazás nélkül köteles eljárni.

 a nemzeti miniszterek bevonása azáltal, hogy lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy 
másodjára is a miniszteri szintű fellebbviteli bizottság elé terjessze az ügyet, 
amennyiben a nemzeti szakértők nem foglalnak állást.

 a szavazás átláthatóságának növelése a fellebbviteli bizottság szintjén.

 politikai hozzájárulás biztosítása annak lehetővé tételével, hogy a Bizottság 
véleményezés céljából a Miniszterek Tanácsa elé terjessze a kérdést, amennyiben a 
fellebbviteli bizottság nem tud állást foglalni.

Összességében az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, de hangsúlyozni kívánja azt is, hogy 
az esetek többségében a jelenlegi rendszer megfelelően működik, így a Bizottság javaslata a 
bizottságokhoz benyújtott ügyeknek csak egy kisebb, de érzékeny részét érinti. 

Mindazonáltal a közelmúlt gyakorlatából származó példák azt mutatják, hogy az eljárás 
biztonságának és átláthatóságának növelése érdekében javítani lehetne a jelenlegi 
mechanizmust. A környezetvédelem, valamint más alapvető kérdések – például az 
egészségügy és az élelmiszer-biztonság – olyan kulcsfontosságú területek, ahol a 
tagállamoknak politikailag elszámoltathatónak kell lenniük, és átlátható módon kell fellépniük 
annak érdekében, hogy a polgárok ne csak döntéseikről értesüljenek, hanem azok mögöttes 
okairól is. 

Az Európai Unióról szóló szerződés szerint a döntéseket a lehető legnyilvánosabban és a 
polgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten kell meghozni (az EUSZ 10. cikkének (3) 
bekezdése). Az uniós intézmények célja az Unió értékeinek érvényesítése, célkitűzéseinek 
előmozdítása, az Unió, valamint polgárai és a tagállamok érdekeinek szolgálata, továbbá az 
Unió politikái és intézkedései egységességének, eredményességének és folyamatosságának a 
biztosítása (az EUSZ 13. cikke). Az Európai Unió a jogállamiság alapelvére épül, amelynek 
az átláthatóság a központi eleme, és az intézményeknek élen kell járniuk annak betartásában.

Lépéseket kell tennünk a fokozott átláthatóság és elszámoltathatóság proaktív megvalósítása 
érdekében, hogy fenntartsuk és növeljük az európai polgárok uniós intézmények folyamataiba 
és különösen a komitológiai eljárásba vetett bizalmát.

Az előadó célja, hogy e tekintetben javuljon a rendszer. Az előadó ezért a következő elemeket 
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javasolja, figyelembe véve az Európai Parlament véleményt nyilvánító bizottságai által 
elfogadott álláspontokat is.

– Általános igény, hogy a polgárok jobban megismerjék a végrehajtási aktusokkal 
kapcsolatos eljárásokat. Az uniós intézményekbe vetett bizalom növelése érdekében 
nemcsak a polgárokat kell tájékoztatni a döntéshozatalról, hanem a döntések mögött 
meghúzódó okokat is meg kell magyarázni.

– Ennek érdekében a tagállamoknak a szavazás eredményétől függetlenül indokolást 
kell csatolniuk szavazatukhoz – akár ellene, akár mellette szavaznak – vagy 
tartózkodásukhoz.

– Amennyiben a fellebbviteli bizottság nem nyilvánít véleményt, a fellebbviteli 
bizottság elnöke által összehívott további üléseket kellően magas politikai szinten, 
például miniszteri szinten kell tartani. A fellebbviteli bizottság eljárási szabályzata 
már rendelkezik a fellebbviteli bizottság miniszteri szintű ülése összehívásának 
lehetőségéről (az 1. cikk (5) bekezdésének második albekezdése). Ezenkívül ez a 
módosítás összhangban van a fellebbviteli bizottság eljárási szabályzatának 5. 
cikkével is.

– Javítani kell a komitológiai nyilvántartás hozzáférhetőségét, és módosítani kell annak 
tartalmát, hogy lehetővé váljon a polgárok számára nemcsak az eljárás formai 
elemeinek, hanem a tagállami döntések indokainak a megismerését is. A nyilvántartás 
keresési funkcióinak javítása ebből a szempontból alapvető fontosságú.

– Rendkívül fontos annak biztosítása, hogy az Európai Parlamentet minden olyan esetről 
tájékoztassák, amikor a Bizottság a fellebbviteli bizottság egyértelmű álláspontjának 
hiányában a Miniszterek Tanácsa elé utalja az ügyet véleményezésre. A Miniszterek 
Tanácsa politikai hozzájárulását meg kell osztani az Európai Parlamenttel is.

Az új Európai Bizottság által a 2019–2024 közötti időszakra elfogadott politikai 
iránymutatások egyik fontos eleme az intézmények működésének nagyobb átláthatósága a 
polgárok Unióba vetett bizalmának növelése érdekében. Az előadó hangot kíván adni azon 
meggyőződésének, hogy ebben a szellemben a Bizottság képes lesz némi előrelépést elérni a 
Tanácsban a javaslattervezettel kapcsolatban.


