
 

 

P7_TA(2014)0181 

A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljáráshoz kapcsolódó 

statisztikai adatok  ***I 

Az Európai Parlament 2014. március 11-én elfogadott módosításai a makrogazdasági 

egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljáráshoz kapcsolódó statisztikai adatok 

szolgáltatásáról és minőségéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 

javaslathoz (COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD))1 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A makrogazdasági egyensúlyhiányok 

megelőzéséről és kiigazításáról szóló, 

2011. november 16-i 1176/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet1 

riasztási mechanizmust hoz létre az 

egyensúlyhiányok korai észlelésének és 

nyomon követésének megkönnyítése 

érdekében. Az említett rendelet alapján a 

Bizottság elkészíti a riasztási mechanizmus 

keretében készült éves jelentését, amely 

kvalitatív gazdasági és pénzügyi értékelést 

tartalmaz, és amelyben megállapítja, hogy 

mely tagállamokról véli úgy, hogy 

egyensúlyhiány által érintettek vagy 

egyensúlyhiány kockázatának vannak 

kitéve. 

(1) Az 1176/2011/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet1 (MIP-rendelet) riasztási 

mechanizmust hoz létre az 

egyensúlyhiányok korai észlelésének és 

nyomon követésének megkönnyítése 

érdekében. Az említett rendelet alapján a 

Bizottság elkészíti a riasztási mechanizmus 

keretében készült éves jelentését, amely 

kvalitatív gazdasági és pénzügyi értékelést 

tartalmaz, és amelyben megállapítja, hogy 

mely tagállamokról véli úgy, hogy 

egyensúlyhiány által érintettek vagy 

egyensúlyhiány kockázatának vannak 

kitéve. 

__________________ __________________ 

1 HL L 306., 2011.11.23., 25. o. 1 Az Európai Parlament és a Tanács 

1176/2011/EU rendelete (2011. november 

16.) a makrogazdasági egyensúlyhiányok 

megelőzéséréről és kiigazításáról (HL L 

306., 2011.11.23., 25. o.) 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

                                                 
1  Az ügyet az 57. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján visszautalták az 

illetékes bizottsághoz újratárgyalásra (A7-0143/2014). 



 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A makrogazdasági egyensúlyhiány 

hatékony felügyelete a megbízható 

statisztikai adatokon alapul. A megbízható 

és független statisztikák garantálása 

érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk 

kell nemzeti statisztikai hatóságaiknak az 

európai statisztikákról szóló, 

2009. március 11-i 223/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletben3 
meghatározott európai statisztikai 

gyakorlati kódexnek megfelelő szakmai 

függetlenségét. 

(3) A makrogazdasági egyensúlyhiány 

hatékony felügyeletéhez 

nélkülözhetetlenek a megbízható, pontos 

és hasznos statisztikai adatok. A 

megbízható és független statisztikák 

garantálása érdekében erősíteni kell az 

Eurostat függetlenségét, összhangban az 

Európai Parlamentnek a 223/2009/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendeleta 

felülvizsgálatára vonatkozó javaslataival, 

és a tagállamoknak biztosítaniuk kell 

nemzeti statisztikai hatóságaiknak az e 

rendeletben meghatározott európai 

statisztikai gyakorlati kódexnek megfelelő 

szakmai függetlenségét. 

__________________ __________________ 

3 HL L 87., 2009.3.31., 164. o. 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2009. március 11-i 223/2009/EK rendelete 

az európai statisztikákról és a titoktartási 

kötelezettség hatálya alá tartozó 

statisztikai adatoknak az Európai 

Közösségek Statisztikai Hivatala részére 

történő továbbításáról szóló 

1101/2008/EK, Euratom európai 

parlamenti és tanácsi rendelet, a 

közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK 

tanácsi rendelet és az Európai Közösségek 

statisztikai programbizottságának 

létrehozásáról szóló 89/382/EGK, 

Euratom tanácsi határozat hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 87., 2009.3.31., 164. 

o.) 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Fontos, hogy a Bizottság továbbra is 

foglalkozzon a megbízható statisztikai 

adatok szükségességének kérdésével, 

mivel ezek az adatok teszik lehetővé, hogy 

a területi, társadalmi és gazdasági 



 

 

problémákra az Unió regionális szinten 

megfelelőbben reagáljon; 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A riasztási mechanizmus keretében 

készült éves jelentés – amelynek alapját 

mutatók és az egyes mutatók értékeit a 

megfelelő indikatív küszöbértékhez 

viszonyító eredménytábla képezik – egy 

első szakaszbeli átvilágítási eszköznek 

tekinthető, amelynek segítségével a 

Bizottság meghatározza azon tagállamokat, 

amelyek esetében a fejlemények további 

részletes vizsgálatot tesznek szükségessé 

annak elbírálásához, hogy fennáll-e 

egyensúlyhiány vagy egyensúlyhiány 

kialakulásának kockázata. A riasztási 

mechanizmus keretében készült jelentés 

MIP-adatokat tartalmaz. A feltárt 

folyamatok mögött húzódó indokok 

elemzésére viszont a későbbi részletes 

vizsgálatokban kerül sor, az 

egyensúlyhiányok jellegének 

meghatározása céljából. Az eredménytáblát 

és a küszöbértékeket nem mechanikusan, 

hanem a gazdasági összefüggések 

figyelembevételével kell értelmezni. A 

részletes vizsgálatok készítése során a 

Bizottság gazdasági változók és kiegészítő 

információk széles körét fogja 

megvizsgálni, kellő figyelmet szentelve az 

adott országra jellemző körülményekre. 

Ebből kifolyólag nem lehet előre teljes 

körűen meghatározni a makrogazdasági 

egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás 

keretében felhasználható adatok körét, e 

helyett az Unióban előálló makrogazdasági 

egyensúlyhiányok észlelésére, 

megelőzésére és kiigazítására vonatkozó 

1176/2011/EU rendeletben meghatározott 

eljárások alapján kell meghatározni ezeket. 

A makrogazdasági egyensúlyhiány 

kezelésére szolgáló eljárás végrehajtásakor 

a Bizottság és a Tanács előnyben részesíti 

(4) A riasztási mechanizmus keretében 

készült éves jelentés – amelynek alapját 

mutatók és az egyes mutatók értékeit a 

megfelelő indikatív küszöbértékhez 

viszonyító eredménytábla képezik – egy 

első szakaszbeli átvilágítási eszköznek 

tekinthető, amelynek segítségével a 

Bizottság meghatározza azon tagállamokat, 

amelyek esetében a fejlemények további 

részletes vizsgálatot tesznek szükségessé 

annak elbírálásához, hogy fennáll-e 

egyensúlyhiány vagy egyensúlyhiány 

kialakulásának kockázata. A riasztási 

mechanizmus keretében készült jelentés 

MIP-adatokat tartalmaz. A feltárt 

folyamatok mögött húzódó indokok 

elemzésére viszont a későbbi részletes 

vizsgálatokban kerül sor, az 

egyensúlyhiányok jellegének 

meghatározása céljából. Az eredménytáblát 

és a küszöbértékeket nem mechanikusan, 

hanem a gazdasági összefüggések 

figyelembevételével kell értelmezni. A 

részletes vizsgálatok készítése során a 

Bizottság gazdasági változók és kiegészítő 

információk széles körét fogja 

megvizsgálni, kellő figyelmet szentelve az 

adott országra jellemző körülményekre. 

Ebből kifolyólag nem lehet előre teljes 

körűen meghatározni a makrogazdasági 

egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás 

keretében felhasználható adatok körét, e 

helyett az Unióban előálló makrogazdasági 

egyensúlyhiányok észlelésére, 

megelőzésére és kiigazítására vonatkozó 

1176/2011/EU rendeletben meghatározott 

eljárások alapján kell meghatározni ezeket. 

A makrogazdasági egyensúlyhiány 

kezelésére szolgáló eljárás végrehajtásakor, 

ellenőrzésekor és értékelésekor az 



 

 

a tagállamok által összeállított és a 

Bizottság (Eurostat) részére továbbított 

statisztikákat. Más, nem ezen a módon 

összeállított és továbbított statisztikák – 

kellően figyelembe véve azok minőségét – 

csak akkor kerülhetnek felhasználásra, ha a 

fenti módon összeállított és továbbított 

statisztikai adatok nem tartalmazzák a 

szükséges információt. 

Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság előnyben részesíti a tagállamok 

által összeállított és a Bizottság (Eurostat) 

részére továbbított statisztikákat. Más, nem 

ezen a módon összeállított és továbbított 

statisztikák – kellően figyelembe véve azok 

minőségét – csak akkor kerülhetnek 

felhasználásra, ha a fenti módon 

összeállított és továbbított statisztikai 

adatok nem tartalmazzák a szükséges 

információt. 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Összhangban az európai statisztikák 

minőségirányítására vonatkozóan a 

Bizottság által kidolgozott keretekkel ki 

kell alakítani egy megbízható eljárást a 

makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére 

szolgáló eljárással összefüggő adatok (a 

továbbiakban: MIP-adatok) összeállítására, 

ellenőrzésére és közzétételére, továbbá az 

alapul szolgáló statisztikai információk 

minőségének folyamatos javítására4. A 

makrogazdasági statisztikával foglalkozó 

igazgatóknak (DMES) a Bizottság által 

létrehozott fóruma a megfelelő szakértői 

csoport ahhoz, hogy a szükséges segítséget 

nyújtsa a Bizottságnak (Eurostatnak) a 

MIP-adatok megalapozott 

minőségellenőrzési rendszerének 

működtetéséhez. 

(5) Összhangban az európai statisztikák 

minőségirányítására vonatkozóan a 

Bizottság által kidolgozott keretekkel ki 

kell alakítani egy megbízható eljárást a 

makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére 

szolgáló eljárással összefüggő adatok (a 

továbbiakban: MIP-adatok) gyűjtésére, 

összeállítására, ellenőrzésére és 

közzétételére, továbbá az alapul szolgáló 

statisztikai információk minőségének 

folyamatos javítására4. A makrogazdasági 

statisztikával foglalkozó igazgatóknak 

(DMES) a Bizottság által létrehozott és 

többek között az európai statisztikai 

rendszer bizottságának és a Központi 

Bankok Európai Rendszerének szakértőit 

is magában foglaló fóruma a megfelelő 

szakértői csoport ahhoz, hogy a szükséges 

segítséget nyújtsa a Bizottságnak 

(Eurostatnak) a MIP-adatok megalapozott 

minőségellenőrzési rendszerének 

működtetéséhez. 

__________________ __________________ 

4 COM(2005)0217 végleges és 

COM(2011)0211 végleges. 

4 COM(2005)0217 és COM(2011)0211.  



 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Elengedhetetlenül fontos, hogy az Unió 

tevékenységeinek ellátásához szükséges 

statisztikák előállítása kizárólag 

megbízható adatok alapján történjen. Az 

Unióban előálló makrogazdasági 

egyensúlyhiányok észleléséhez, illetve a 

túlzott makrogazdasági egyensúlyhiányok 

megelőzéséhez és kiigazításához 

nélkülözhetetlen bemeneti MIP-adatok 

előállítása összefüggésben a nem 

megbízható adatok szolgáltatásának 

súlyos hatása lehet az Unió érdekeire 

nézve. A makrogazdasági egyensúlyhiány 

kezelésére szolgáló eljárás működtetése 

érdekében a MIP-adatok előállításának, 

szolgáltatásának és minőségellenőrzésének 

hatékonyabb érvényesítéséhez további 

intézkedések szükségesek. Ezen 

intézkedéseknek javítaniuk kell az alapul 

szolgáló statisztikai adatok hitelességét, 

valamint a MIP-adatok szolgáltatását és 

minőségellenőrzését. A MIP-adatok akár 

szándékos, akár súlyos gondatlanságból 

eredő valótlan bemutatásától való 

elrettentés érdekében pénzbüntetési 

mechanizmusról kell rendelkezni, amely 

egyben a kellő gondosság biztosításának 

célját is fogja szolgálni a MIP-adatok 

előállítása során. 

(6) Elengedhetetlenül fontos, hogy az Unió 

tevékenységeinek ellátásához szükséges 

statisztikák előállítása megbízható adatok 

alapján történjen. Helyénvaló az 

1176/2011/EU rendeletben és az 

1174/2011/EU rendeletben meghatározott 

eljárások kiegészítése a MIP-adatok 

összeállítására, minőségellenőrzésére és 

közzétételére vonatkozó megfelelő 

hivatalos kerettel a 223/2009/EK 

rendeletben meghatározott közös minőségi 

kritériumoknak megfelelően. A 

makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére 

szolgáló eljárás működtetéséhez szükséges 

és a MIP-adatok előállításának, 

szolgáltatásának és minőségellenőrzésének 

érvényesítését hatékonyabbá tevő további 

intézkedéseket kell hozni. Ezen 

intézkedéseknek javítaniuk kell az alapul 

szolgáló statisztikai adatok hitelességét, 

valamint a MIP-adatok szolgáltatását és 

minőségellenőrzését.  

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A MIP-adatok akár szándékos, akár 

súlyos gondatlanságból eredő valótlan 

bemutatásától való elrettentés érdekében 

korrekciós mechanizmusról kell 



 

 

rendelkezni, amely egyben a kellő 

gondosság biztosításának célját is fogja 

szolgálni a MIP-adatok előállítása során.  

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A statisztikák manipulálása esetén 

kivetendő pénzbírság kiszámítására 

vonatkozó szabályok, valamint a Bizottság 

által ilyen esetek kivizsgálása során 

követendő eljárásra vonatkozó szabályok 

kiegészítése érdekében a Bizottságnak 

felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 

(a továbbiakban: Szerződés) 290. cikkének 

megfelelő jogi aktusokat fogadhasson el a 

pénzbírság összegének megállapítására és a 

Bizottság általi vizsgálatok lefolytatására 

vonatkozó részletes kritériumokra 

vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság előkészítő munkája során – 

többek között szakértői szinten – megfelelő 

konzultációkat folytasson. A Bizottságnak 

a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítése és kidolgozása során 

egyidejűleg, időben és megfelelő módon 

továbbítania kell az érintett 

dokumentumokat az Európai Parlamenthez 

és a Tanácshoz. 

(7) A statisztikák manipulálása esetén 

elhelyezendő kamatozó letét és kivetendő 

pénzbírság kiszámítására vonatkozó 

szabályok, valamint a Bizottság által a 

statisztikák manipulálásának kivizsgálása 

során követendő eljárásra vonatkozó 

szabályok kiegészítése érdekében a 

Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia 

arra, hogy az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés (a továbbiakban: 

Szerződés) 290. cikkének megfelelő jogi 

aktusokat fogadhasson el a pénzbírság 

összegének megállapítására és a Bizottság 

általi vizsgálatok lefolytatására vonatkozó 

részletes kritériumokra vonatkozóan. 

Különösen fontos, hogy a Bizottság 

előkészítő munkája során – többek között 

szakértői szinten – megfelelő 

konzultációkat folytasson. A Bizottságnak 

a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítése és kidolgozása során 

egyidejűleg, időben és megfelelő módon 

továbbítania kell az érintett 

dokumentumokat az Európai Parlamenthez 

és a Tanácshoz. 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A tagállamok által közölt MIP-adatok 

és az alapul szolgáló statisztikai 

információk minőségének biztosítása 

érdekében szoros együttműködést és 

(8) A Bizottság (Eurostat)és a tagállamok 

statisztikai hatóságai között folyó 

együttműködés és koordináció fontos 

része a statisztikai tevékenységek európai 



 

 

állandó párbeszédet kell kialakítani a 

Bizottság és a tagállamok statisztikai 

hatóságai között. 

statisztikai rendszeren (ESR) belüli, 

eredményes összehangolásának. A 

tagállamok által közölt MIP-adatok és az 

alapul szolgáló statisztikai információk 

minőségének biztosítása érdekében meg 

kell erősíteni ezt az együttműködést; a 

Központi Bankok Európai Rendszere 

(KBER) intézményi különválasztását és a 

központi bankok függetlenségét 

tiszteletben kell tartani a MIP-adatoknak 

a vonatkozó irányítási struktúra, valamint 

az ESR és a KBER statisztikai 

munkaprogramja alapján való fejlesztése, 

összeállítása és terjesztése során. 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az adatszolgáltatási teher 

minimalizálása, a koherencia biztosítása, 

az alapul szolgáló statisztikai adatok 

minőségének javítása és az 

összehasonlíthatóság biztosítása érdekében 

a 223/2009/EK rendelet 9. cikkével 

összhangban a MIP-adatokra 

vonatkozóan szoros együttműködést kell 

biztosítani az európai statisztikai rendszer 
és a Központi Bankok Európai Rendszere 

között. 

(9) Mivel az ESR felel a MIP-adatok 

alapjául szolgáló számos statisztika 

előállításáért, és a KBER felel a MIP-

adatok alapjául szolgáló számos más 

statisztika előállításért, a két rendszer 

között a MIP-adatok vonatkozásában 

szoros együttműködést kell biztosítani a 

223/2009/EK rendelet 9. cikkének 

megfelelően, az adatszolgáltatási teher 

minimalizálása, a koherencia biztosítása, 

az alapul szolgáló statisztikai adatok 

minőségének javítása és az 

összehasonlíthatóság biztosítása érdekében. 

Az ESR és a KBER között a MIP-adatok 

minőségbiztosításával kapcsolatban folyó 

együttműködés gyakorlati operatív 

szabályait egyetértési megállapodásban 

lehetne megállapítani. Az együttműködés 

gyakorlati operatív szabályaival 

kapcsolatban – figyelemmel a MIP-adatok 

körébe tartozó statisztikák területén 

hosszú idő alatt szerzett tapasztalataira – a 

2006/856/EK tanácsi határozattal1a 

létrehozott, monetáris, pénzügyi és 

fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó 

bizottság nyújthat tanácsot, amely 

megjelenhet az említett egyetértési 



 

 

megállapodásban. 

 _____________ 

 1a. HL L 332., 2006.11.30., 21. o. 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) Az e rendeletben foglalt 

rendelkezéseket az európai gazdasági 

kormányzás megerősítésének keretébe 

tartozónak kell tekinteni, amely mind 

nemzeti, mind uniós szinten fokozottabb 

demokratikus elszámoltathatóságot tesz 

szükségessé. A MIP-adatok 

továbbfejlesztett statisztikai ellenőrzési 

rendszerének magában kell foglalnia a 

nemzeti parlamentek és az Európai 

Parlament szorosabb és időben történő 

bevonását. Annak elismerése mellett, hogy 

az Európai Parlamenttel tárgyaló felek e 

párbeszéd keretében az érintett uniós 

intézmények és képviselőik, az Európai 

Parlament illetékes bizottsága 

meghívhatja a nemzeti statisztikai 

intézetek képviselőit a meghallgatásokon 

való önkéntes részvételre. 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9b) A gazdaságirányításnak a MIP-

adatok továbbfejlesztett statisztikai 

ellenőrzési rendszere révén történő 

megerősítése érdekében biztosítani kell a 

nemzeti parlamentek és az Európai 

Parlament szorosabb és korábban történő 

bevonását. 



 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12a) Mindazonáltal, a makrogazdasági 

egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás 

következtében az alapok felfüggesztésének 

eszközét csakis végső megoldásként, illetve 

csakis a munkanélküliségi, szegénységi és 

a GDP–csökkenést jelző mutatók alapos 

elemezése mellett szabad alkalmazni;  

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az e rendelet keretében megállapított 

minőségbiztosítási eljárásoknak a meglévő 

minőségbiztosítási eljárások bevált 

gyakorlatain kell alapulniuk, és 

figyelembe kell azokat venniük. Az 

eljárások nem vezethetnek a 

minőségbiztosítási tevékenységek 

megkettőzéséhez, és nem 

eredményezhetnek párhuzamos 

adatsorokat. 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A MIP-adatok továbbítására vonatkozó 

határidők az érintett alap-jogiaktusnak 

megfelelően az Unió érdekeinek 

figyelembevételével megállapított vagy a 

Bizottság által az egyes naptárakban közölt 

határidők. 

(2) A MIP-adatok továbbítására vonatkozó 

határidők az érintett alap-jogiaktusnak 

megfelelően megállapított vagy a Bizottság 

által az egyes naptárakban az európai 

szemeszter és az Unió érdekeinek 

figyelembevételével közölt határidők. 



 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság minden évben közli a 

tagállamokkal az 1176/2011/EU rendelet 

3. cikke szerinti riasztási mechanizmus 

keretében készült éves jelentés 

menetrendjét. A (2) bekezdésben említett 

menetrend, határidők és naptárak alapján a 

Bizottság dönt a továbbítandó legfrissebb 

MIP-adatok tárgyidőszakának 

zárónapjáról, és döntését közli a 

tagállamokkal. 

(3) A Bizottság minden évben közli a 

tagállamokkal az 1176/2011/EU rendelet 

3. cikke szerinti riasztási mechanizmus 

keretében készült éves jelentés 

menetrendjét. A (2) bekezdésben említett 

menetrend, határidők és naptárak alapján a 

Bizottság dönt az egyes tagállamok MIP-

eredménytábla mutatóinak 

kiszámításához szükséges MIP-adatok 

Bizottság (Eurostat) általi kinyerésének 
zárónapjáról, és döntését közli a 

tagállamokkal, valamint létrehozza a MIP-

adatok referencia-adatbázisát. 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A Bizottság (Eurostat) ellenőrzési 

célokból legkésőbb öt munkanappal a 

zárónap után minden tagállamnak 

hozzáférést ad a kinyert MIP-adatokat 

tartalmazó referencia-adatbázishoz. A 

tagállamok az ötnapos időszakot követő 

hét munkanap alatt ellenőrzik az 

adatokat, és visszaigazolják vagy 

módosítják azokat. 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az 1. cikkben említett MIP-adatok 

továbbításakor a tagállamok 

(1) Az 1. cikkben említett MIP-adatok 

továbbításakor a tagállamok 



 

 

minőségjelentés formájában tájékoztatást 

küldenek a Bizottságnak (Eurostatnak) a 

továbbított adatok számítási módjáról, 

ideértve a forrásokat és a módszereket 

érintő esetleges változásokat is. 

minőségjelentés formájában tájékoztatást 

nyújtanak be a Bizottságnak (Eurostatnak), 

feltüntetve a továbbított adatok számítási 

módját, ideértve a forrásokat és a 

módszereket érintő esetleges változásokat 

is. 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok a 2. cikk (3a) 

bekezdésével összhangban, 7 napos 

határidőn belül továbbítják a 

minőségjelentést. 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság végrehajtási aktusokat 

fogad el a minőségjelentések módozataira, 

szerkezetére és gyakoriságára vonatkozó 

szabályok meghatározása céljából. Ezeket 

a végrehajtási aktusokat a 14. cikk 

(2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 

kell elfogadni. 

(3) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusokat fogad el az (1) bekezdésben 

említett minőségjelentések módozataira, 

szerkezetére és gyakoriságára vonatkozó 

szabályok meghatározása céljából. Ezeket 

a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a 

12. cikkben említett vizsgálóbizottsági 

eljárásnak megfelelően kell elfogadni. 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok elkészítik a módszertani 

leírásokat, majd legkésőbb [kilenc 

hónappal e rendelet elfogadását követően – 

konkrét dátum a Kiadóhivatal által 

közzétételkor beillesztendő]-ig elküldik 

azokat a Bizottság (Eurostat) részére. A 

(2) A tagállamok elkészítik a módszertani 

leírásokat, majd legkésőbb [kilenc 

hónappal e rendelet hatálybalépését 

követően – konkrét dátum a Hivatalos Lap 

által közzétételkor beillesztendő]-ig 

elküldik azokat a Bizottság (Eurostat) 



 

 

Bizottság (Eurostat) [e rendelet 

elfogadásától számított három hónapon 

belül] ezen módszertani leírások 

szerkezetének és frissítésük módjának 

meghatározása céljából végrehajtási 

aktusokat fogad el. Ezeket a végrehajtási 

aktusokat a 14. cikk (2) bekezdésében 

említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 

megfelelően kell elfogadni. 

részére. A Bizottság (Eurostat) [e rendelet 

hatálybalépésétől számított három 

hónapon belül] ezen módszertani leírások 

szerkezetének és frissítésük módjának 

meghatározása céljából felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogad el. Ezeket a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a 

12. cikkben említett vizsgálóbizottsági 

eljárásnak megfelelően kell elfogadni. 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

VI fejezet – cím 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A TAGÁLLAMOKBAN VÉGZETT 

LÁTOGATÁSOK 

A TAGÁLLAMOKBAN VÉGZETT 

KONZULTÁCIÓS LÁTOGATÁSOK 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amennyiben a Bizottság (Eurostat) 

problémákat tár fel, és különösen ha az 

5. cikk szerinti minőségértékeléssel 

összefüggésben tár fel problémákat, az 

érintett tagállamban végzett látogatásokról 

dönthet. 

(1) Amennyiben a Bizottság (Eurostat) a 

statisztikák minőségére vonatkozó mélyebb 

értékelés szükségességét állapítja meg, és 

különösen, ha az 5. cikk szerinti 

minőségértékeléssel összefüggésben tár fel 

problémákat, az érintett tagállamban 

végzett konzultációs látogatásokról 

dönthet. 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ilyen látogatások célja az érintett 

MIP-adat minőségének részletes 

vizsgálata. A látogatások módszertani 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

konzultációs látogatások célja az érintett 

MIP-adat minőségének részletes 



 

 

kérdésekre, a módszertani leírásban 

szereplő adatforrásokra és módszerekre, az 

adatokra és a kiegészítő statisztikai 

folyamatokra összpontosulnak azzal a 

céllal, hogy értékeljék a vonatkozó 

számviteli és statisztikai szabályoknak való 

megfelelést. 

vizsgálata. A konzultációs látogatások 

módszertani kérdésekre, a módszertani 

leírásban szereplő adatforrásokra és 

módszerekre, az adatokra és a kiegészítő 

statisztikai folyamatokra összpontosulnak 

azzal a céllal, hogy értékeljék a vonatkozó 

számviteli és statisztikai szabályoknak való 

megfelelést. 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A konzultációs látogatások 

szervezésekor a Bizottság (Eurostat) az 

előzetes megállapításait észrevételezésre 

megküldi az érintett tagállamnak. 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság (Eurostat) a 74/122/EGK 

tanácsi határozattal7 létrehozott 

Gazdaságpolitikai Bizottságnak beszámol 

ezen látogatások megállapításairól, 

ideértve a megállapításokkal kapcsolatban 

az érintett tagállam által tett esetleges 

észrevételeket is. A jelentéseknek a 

Gazdaságpolitikai Bizottság részére történt 

továbbítását követően – a 223/2009/EK 

rendeletnek a statisztikai adatok bizalmas 

kezelésére vonatkozó rendelkezéseinek 

sérelme nélkül – a jelentéseket az érintett 

tagállam által tett esetleges észrevételekkel 

együtt közzéteszik. 

(3) A Bizottság (Eurostat) beszámol az 

Európai Parlamentnek és a 74/122/EGK 

tanácsi határozattal7 létrehozott 

Gazdaságpolitikai Bizottságnak e 

konzultációs látogatások megállapításairól, 

ideértve a megállapításokkal kapcsolatban 

az érintett tagállam által tett esetleges 

észrevételeket is. A jelentéseknek az 

Európai Parlament és a Gazdaságpolitikai 

Bizottság részére történt továbbítását 

követően – a 223/2009/EK rendeletnek a 

statisztikai adatok bizalmas kezelésére 

vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül 

– a jelentéseket az érintett tagállam által 

tett esetleges észrevételekkel együtt 

közzéteszik. 

____________ ____________ 

7. HL L 63., 1974.3.5., 21. o.  7. HL L 63., 1974.3.5., 21. o.  



 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 4 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok a Bizottság (Eurostat) 

kérésére szakértői segítséget nyújtanak a 

makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére 

szolgáló eljárással összefüggő statisztikai 

kérdésekkel kapcsolatban, ideértve a 

látogatások előkészítését és végrehajtását 

is. Feladataik végrehajtása során e 

szakértők független szakértői véleményt 

készítenek. A MIP-adatokért felelős 

tagállami hatóságok által a Bizottsághoz 

(Eurostathoz) küldött javaslatok alapján 

[dátum rögzítendő]-ig szakértői lista kerül 

felállításra. 

(4) A tagállamok a Bizottság (Eurostat) 

kérésére szakértői segítséget nyújtanak a 

makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére 

szolgáló eljárással összefüggő statisztikai 

kérdésekkel kapcsolatban, ideértve a 

konzultációs látogatások előkészítését és 

végrehajtását is. Feladataik végrehajtása 

során e szakértők független szakértői 

véleményt készítenek. A MIP-adatokért 

felelős tagállami hatóságok által a 

Bizottsághoz (Eurostathoz) küldött 

javaslatok alapján [hat hónappal e 

rendelet hatálybalépése után] szakértői 

lista kerül felállításra. 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A Bizottság (Eurostat) megállapítja a 

szakértők kiválasztására vonatkozó 

szabályokat és eljárásokat, figyelembe 

véve a szakértők tagállamok közötti 

megfelelő megoszlását és megfelelő 

rotációját, valamint a szakértők 

munkavégzésére és a pénzügyi kérdésekre 

vonatkozó szabályokat és eljárásokat. A 

Bizottság (Eurostat) a tagállamokkal 

közösen viseli a nemzeti szakértők 

segítségével kapcsolatban a tagállamoknál 

felmerülő összes költséget. 

(5) A Bizottság (Eurostat) megállapítja a 

szakértők kiválasztására vonatkozó 

szabályokat és eljárásokat, figyelembe 

véve a szakértők tagállamok közötti 

megfelelő megoszlását, valamint 

megfelelő és időben történő rotációját, 

valamint a szakértők munkavégzésére és a 

pénzügyi kérdésekre vonatkozó 

szabályokat és eljárásokat. A Bizottság 

(Eurostat) a tagállamokkal közösen viseli a 

nemzeti szakértők segítségével 

kapcsolatban a tagállamoknál felmerülő 

összes költséget. 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 



 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) Ez a cikk nem alkalmazandó azokra 

az esetekre, amelyekben az ágazati 

jogszabályok már előírnak bizottsági 

látogatásokat a tagállamokba. 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság (Eurostat) többek között 

sajtóközleményeken és/vagy belátása 

szerint egyéb csatornákon keresztül 

szolgáltat MIP-adatokat a makrogazdasági 

egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás 

céljából. 

(1) A Bizottság (Eurostat) többek között 

sajtóközleményeken és/vagy belátása 

szerint egyéb csatornákon keresztül 

nyilvánosságra hozza a makrogazdasági 

egyensúlyhiány kezelésére szolgáló 

eljáráshoz felhasznált MIP-adatokat. 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Függetlenül attól, hogy valamely 

tagállam nem továbbította saját adatait, a 

Bizottság (Eurostat) késedelem nélkül 

szolgáltatja a tagállamok MIP-adatait. 

(2) A Bizottság (Eurostat) meghatározza a 

sajtóközlemény kiadásának napját, és azt 

a 2. cikkben említett zárónaptól számított 

tíz munkanapon belül közli a 

tagállamokkal. Függetlenül attól, hogy 

valamely tagállam nem továbbította saját 

adatait, a Bizottság (Eurostat) késedelem 

nélkül szolgáltatja a tagállamok MIP-

adatait. 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság (Eurostat) adott esetben (3) A Bizottság (Eurostat) adott esetben 



 

 

jelezheti fenntartását valamely tagállam 

MIP-adatainak minőségével kapcsolatban. 

Legkésőbb három munkanappal a 

közzététel tervezett időpontja előtt a 

Bizottság (Eurostat) tájékoztatja az érintett 

tagállamot és a Gazdaságpolitikai 

Bizottság elnökét a fenntartásokról, 

amelyeket kinyilvánítani és nyilvánosságra 

hozni szándékozik. Amennyiben az adatok 

és a fenntartás közzététele után az ügy 

tisztázódik, a fenntartás visszavonását ezt 

követően azonnal nyilvánosságra kell 

hozni. 

jelezheti fenntartását valamely tagállam 

MIP-adatainak minőségével kapcsolatban. 

Az érintett tagállam lehetőséget kap 

álláspontjának megvédésére. Legkésőbb 

tíz munkanappal a közzététel tervezett 

időpontja előtt a Bizottság (Eurostat) 

tájékoztatja az érintett tagállamot és a 

Gazdaságpolitikai Bizottság elnökét a 

fenntartásokról, amelyeket kinyilvánítani 

és nyilvánosságra hozni szándékozik. 

Amennyiben az adatok és a fenntartás 

közzététele után az ügy tisztázódik, a 

fenntartás visszavonását ezt követően 

azonnal nyilvánosságra kell hozni. 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 4 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A Bizottság (Eurostat) módosíthatja a 

tagállamok által továbbított adatokat és 

közölheti a módosított adatokat és a 

módosítás indokait, amennyiben 

bizonyítékai vannak arra, hogy a 

tagállamok által megküldött adatok nem 

felelnek meg a 3. cikk (2) bekezdésében 

megfogalmazott követelményeknek. 

Legkésőbb három munkanappal a 

közzététel tervezett időpontja előtt a 

Bizottság (Eurostat) tájékoztatja az érintett 

tagállamot és a Gazdaságpolitikai 

Bizottság elnökét a módosított adatokról és 

a módosítás indokairól. 

(4) A Bizottság (Eurostat) módosíthatja a 

tagállamok által továbbított adatokat és 

nyilvánosságra hozhatja a módosított 

adatokat és a módosítás indokait, 

amennyiben bizonyítékai vannak arra, 

hogy a tagállamok által megküldött adatok 

nem felelnek meg a 3. cikk 

(2) bekezdésében megfogalmazott 

követelményeknek, valamint az irányadó 

módszertani előírásoknak és a statisztikai 

adatok hiánytalanságára, 

megbízhatóságára, időszerűségére és 

konzisztenciájára vonatkozó 

követelményeknek. Legkésőbb három 

munkanappal a közzététel tervezett 

időpontja előtt a Bizottság (Eurostat) 

tájékoztatja az érintett tagállamot és a 

Gazdaságpolitikai Bizottság elnökét a 

módosított adatokról és a módosítás 

indokairól. 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 



 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Tanács a Bizottság javaslata alapján 

eljárva határozhat úgy, hogy pénzbírságot 

szab ki arra a tagállamra, amely 

szándékosan vagy súlyos gondatlanságból 

valótlan MIP-adatokat közöl. 

(1) A Tanács a Bizottság ajánlásai alapján 

eljárva két lépésből álló eljárás keretében 

határozhat úgy, hogy kamatozó letétet 

állapít meg, majd ezt követően, ha a 

Bizottság értékelése szerint a tagállam 

nem teljesítette az (1a) bekezdésben 

említett korrekciós intézkedéseket, végső 

lehetőségként bírságot szab ki arra a 

tagállamra, amely szándékosan valótlan 

MIP-adatokat közölt, vagy súlyos 

gondatlansággal járt el, és ezáltal valótlan 

MIP-adatok keletkezését idézi elő, ami 

ennek következtében befolyásolja a 

Bizottság valós és méltányos értékelés 

elkészítésére való képességét. 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tagállam meghatározott határidőn 

belül jelentést készít a Bizottságnak az (1) 

bekezdésben említett valótlan adatközlés 

vagy súlyos gondatlanság, valamint a 

hasonló körülmények jövőbeli újabb 

előfordulása kezeléséhez és orvoslásához 

szükséges korrekciós intézkedésekről.  A 

jelentést nyilvánosságra kell hozni.  

 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

pénzbírságnak hatékonynak, visszatartó 

erejűnek és a valótlan adatközlés 

jellegével, súlyosságával, valamint 

időtartamával arányosnak kell lennie. A 

pénzbírság összege nem haladhatja meg az 

(2) Az (1) bekezdésben említett kamatozó 

letétnek hatékonynak, visszatartó erejűnek 

és a valótlan adatközlés jellegével, 

súlyosságával, valamint időtartamával 

arányosnak kell lennie. A kamatozó letét 

összege nem haladhatja meg az érintett 



 

 

érintett tagállam GDP-jének 0,05%-át. tagállam előző évi GDP-jének 0,05%-át. 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság az (1) bekezdésében 

említett valótlan adatközlés tényének 

megállapításához szükséges bármely 

vizsgálatot elvégezhet. Vizsgálat indítása 

mellett dönthet, ha úgy találja, hogy 

valószínűsíthetően fennállnak a valótlan 

adatközlés megvalósítására alkalmas 

tények. A vélelmezetten valótlan 

adatközlés kivizsgálása során a Bizottság 

figyelembe veszi az érintett tagállam által 

közölt észrevételeket. Feladatai 

elvégzéséhez a Bizottság információkat 

kérhet a tagállamtól, helyszíni 

vizsgálatokat folytathat le és hozzáférhet az 

alapul szolgáló statisztikai adatokhoz és a 

MIP-adatokhoz kapcsolódó 

dokumentumokhoz. Ha az érintett tagállam 

nemzeti joga előzetes bírósági engedélyt 

követel meg a helyszíni vizsgálatok 

elvégzéséhez, a Bizottság benyújtja a 

szükséges kérelmeket. 

(3) A Bizottság a szerződésekkel és az 

egyes ágazati jogszabályokkal 

összhangban az (1) bekezdésében említett 

valótlan adatközlés tényének 

megállapításához szükséges bármely 

vizsgálatot kezdeményezhet és elvégezhet. 

Vizsgálat indítása mellett dönthet, ha úgy 

találja, hogy valószínűsíthetően fennállnak 

a valótlan adatközlés megvalósítására 

alkalmas tények. A vélelmezetten valótlan 

adatközlés kivizsgálása során a Bizottság 

figyelembe veszi az érintett tagállam által 

közölt észrevételeket. Feladatai 

elvégzéséhez a Bizottság információkat 

kérhet a vizsgálat alá vont tagállamtól, 

helyszíni vizsgálatokat folytathat le és 

hozzáférhet az alapul szolgáló statisztikai 

adatokhoz és a MIP-adatokhoz kapcsolódó 

dokumentumokhoz. Ha a vizsgálat alá 

vont tagállam nemzeti joga megköveteli, a 

helyszíni vizsgálatok előtt bírósági 

engedélyt kell beszerezni. 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A vizsgálat befejezésekor és adott esetben 

javaslatnak a Tanácsnak való benyújtása 

előtt a Bizottság lehetőséget biztosít az 

érintett tagállam számára, hogy 

meghallgassák a vizsgált ügyekkel 

kapcsolatban. A Bizottság a Tanács elé 

terjesztett javaslatát csak olyan tényekre 

alapozza, amelyekhez az érintett 

tagállamnak módja volt észrevételeket 

A vizsgálat befejezésekor és adott esetben 

ajánlás Tanácsnak való benyújtása előtt a 

Bizottság lehetőséget biztosít a vizsgálat 

alá vont tagállam számára, hogy 

meghallgassák a vizsgált ügyekről. A 

Bizottság a Tanács elé terjesztett ajánlását 

csak olyan tényekre alapozza, amelyekhez 

az érintett tagállamnak módja volt 



 

 

tenni. észrevételeket tenni. 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Bizottság tájékoztatja az Európai 

Parlament illetékes bizottságát az e 

bekezdés szerinti összes vizsgálatról, 

illetve ajánlásról. Az Európai Parlament 

illetékes bizottsága felkínálhatja a 

Bizottság ajánlásában szereplő tagállam 

számára a véleménycserében való 

részvétel lehetőségét. 

 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A Bizottság az érintett tagállam által 

a Bizottsághoz benyújtott, indokolással 

ellátott kérést követően javasolhatja, hogy 

a Tanács csökkentse a kamatozó letét 

összegét vagy engedje el azt. 

 A kamatozó letét kamatának tükröznie 

kell a Bizottság hitelkockázatát és a 

vonatkozó befektetési időtartamot. 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az Európai Unió Bíróságának korlátlan 

hatásköre van a Tanács az (1) bekezdéssel 

összhangban hozott, pénzbírságot kiszabó 

határozatainak felülvizsgálatára. A Bíróság 

a kiszabott pénzbírságot megsemmisítheti, 

csökkentheti vagy növelheti. 

(5) Az Európai Unió Bíróságának korlátlan 

hatásköre van a Tanács az (1) bekezdéssel 

összhangban hozott, kamatozó letétet 

kiszabó határozatainak felülvizsgálatára. A 

Bíróság a kiszabott kamatozó letétet 

megsemmisítheti, csökkentheti vagy 



 

 

növelheti. 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

IX fejezet – cím 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A SZANKCIÓK JELLEGE ÉS 

KÖLTSÉGVETÉSI ELOSZTÁSA 

A BÍRSÁGOK JELLEGE ÉS 

KÖLTSÉGVETÉSI ELHELYEZÉSE 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság az egy hónappal e rendelet 

hatálybalépése után kezdődő három éves 

időtartamra felhatalmazást kap a 9. cikk 

(4) bekezdésében említett felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására. A 

Bizottság legkésőbb kilenc hónappal a 

három éves időtartam vége előtt jelentést 

készít a felhatalmazásról. Amennyiben az 

Európai Parlament vagy a Tanács 

legkésőbb három hónappal az egyes 

időszakok vége előtt nem emel kifogást a 

meghosszabbítás ellen, a felhatalmazás 

hallgatólagosan meghosszabbodik a 

korábbival megegyező időtartamra. 

(2) A Bizottság az egy hónappal e rendelet 

hatálybalépése után kezdődő két éves 

időtartamra felhatalmazást kap a 3. cikk (3) 

bekezdésében, a 6. cikk (2) bekezdésében 

és a 9. cikk (4) bekezdésében említett 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására. A Bizottság az érintett 

szereplőkkel, többek között – az EUMSZ 

127. cikkével összhangban – az EKB-val 

folytatott konzultációt követően, legkésőbb 

kilenc hónappal a három éves időtartam 

vége előtt jelentést készít a 

felhatalmazásról. Amennyiben az Európai 

Parlament vagy a Tanács legkésőbb három 

hónappal az egyes időszakok vége előtt 

nem emel kifogást a meghosszabbítás 

ellen, a felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra. 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 

bármikor visszavonhatja a 9. cikk 

(4) bekezdésében említett felhatalmazást. 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 

bármikor visszavonhatja a 3. cikk (3) 

bekezdésében, a 6. cikk (2) bekezdésében 



 

 

A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 

felhatalmazást. A határozat az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 

követő napon vagy a határozatban 

megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. 

A határozat nem érinti a már hatályban 

lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

érvényességét. 

és a 9. cikk (4) bekezdésében említett 

felhatalmazást. A visszavonásról szóló 

határozat megszünteti az abban 

meghatározott felhatalmazást. A határozat 

az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 

kihirdetését követő napon vagy a 

határozatban megjelölt későbbi időpontban 

lép hatályba. A határozat nem érinti a már 

hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok érvényességét. 

 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A 9. cikk (4) bekezdésének 

megfelelően elfogadott, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus akkor lép hatályba, ha 

sem az Európai Parlament, sem a Tanács 

nem emel kifogást az aktus ellen a 

Parlamentnek és a Tanácsnak küldött 

értesítéstől számított két hónapon belül, 

vagy ha ezen időszak lejárta előtt mind az 

Európai Parlament, mint a Tanács 

értesítette a Bizottságot arról, hogy nem 

kíván kifogást emelni. Az Európai 

Parlament vagy a Tanács 

kezdeményezésére ez az időtartam két 

hónappal meghosszabbodik. 

(5) Az 3. cikk (3) bekezdésének, a 6. cikk 

(2) bekezdésének és a 9. cikk (4) 

bekezdésének megfelelően elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus akkor 

lép hatályba, ha sem az Európai Parlament, 

sem a Tanács nem emel kifogást az aktus 

ellen a Parlamentnek és a Tanácsnak 

küldött értesítéstől számított két hónapon 

belül, vagy ha ezen időszak lejárta előtt 

mind az Európai Parlament, mint a Tanács 

értesítette a Bizottságot arról, hogy nem 

kíván kifogást emelni. Az Európai 

Parlament vagy a Tanács 

kezdeményezésére ez az időtartam három 

hónappal meghosszabbodik. 

 

Módosítás  46 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A 9. cikkben említett intézkedések 

esetében a Tanács az érintett tagállamot 

képviselő tanácsi tag szavazatát figyelmen 

kívül hagyva jár el. 

A 9. cikkben említett intézkedések 

esetében a Tanács az érintett tagállamot 

képviselő tanácsi tag szavazatát figyelmen 

kívül hagyva jár el. A 9. cikk (1) 

bekezdésében említett határozatot a 

Tanács által elfogadottnak kell tekinteni, 

kivéve, ha a Tanács az ajánlás Bizottság 



 

 

általi elfogadásától számított 10 napon 

belül minősített többséggel határozatot 

hoz az ajánlás elutasításáról. 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Tanács tagjainak a 9. cikk (1) 

bekezdésében említett minősített többsége 

az EUMSZ 238. cikke (3) bekezdésének b) 

pontja szerint értelmezendő. 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 223/2009/EK rendelet 5. cikkével 

összhangban a nemzeti statisztikai 

intézetek végzik a MIP-adatokkal 

kapcsolatos nemzeti szintű koordinációt. 

Ezzel összefüggésben a többi nemzeti 

hatóság a nemzeti statisztikai hatóságnak 

tesz jelentést. A tagállamok megteszik az e 

rendelkezés alkalmazásának biztosításához 

szükséges intézkedéseket. 

A 223/2009/EK rendelet 5. cikkével 

összhangban a nemzeti statisztikai 

intézetek végzik a MIP-adatokkal 

kapcsolatos nemzeti szintű koordinációt. 

Ezzel összefüggésben a nemzeti központi 

bankok – mint a KBER MIP-adatokat 

előállító tagjai – és adott esetben a többi 

megfelelő nemzeti hatóság 

együttműködnek a nemzeti statisztikai 

intézetekkel. Az adatokat előállító nemzeti 

hatóságok felelősséget viselnek az 

adatokért. A tagállamok megteszik az e 

rendelkezés alkalmazásának biztosításához 

szükséges intézkedéseket.  

Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk  

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság (Eurostat) rendszeresen 

jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a 

A Bizottság (Eurostat) az 1175/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi 



 

 

Tanácsnak a Bizottság (Eurostat) által az e 

rendelet végrehajtása érdekében végzett 

tevékenységekről. 

rendeletben1a említett európai szemeszter 

keretében legalább évente jelentést tesz az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 

Bizottság (Eurostat) által az e rendelet 

végrehajtása érdekében végzett 

tevékenységekről. 

 ________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2011. november 16-i 1175/2011/EK 

rendelete a költségvetési egyenleg 

felügyeletének megerősítéséről és a 

gazdaságpolitikák felügyeletéről és 

összehangolásáról szóló 1466/97/EK 

tanácsi rendelet módosításáról (HL L 

306., 2011.11.23., 12. o.). 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) 2014. december 14-ig, valamint azt 

követően ötévente a Bizottság 

felülvizsgálja e rendelet alkalmazását és 

megállapításairól jelentést tesz az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak. 

(1) 2014. december 14-ig, valamint azt 

követően ötévente a Bizottság 

felülvizsgálja e rendelet alkalmazását, és 

erről jelentést nyújt be az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezt a 

jelentést szükség esetén megfelelő 

jogalkotási javaslat kíséri.  

Módosítás  51 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) e rendelet és az alkalmazott 

minőségellenőrzési rendszer hatékonysága. 

b) e rendelet és az alkalmazott 

minőségellenőrzési rendszer hatékonysága 

és arányossága. 

 

 


