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szabályozás egyszerűsítésének követelményeihez igazíthatók
(2005/2238(REG))

Az Európai Parlament Eljárási Szabályzata

Hatályos szöveg Módosítások

Módosítás, előterjesztette: Marie-Line Reynaud

Módosítás: 3
80. cikk Egységes szerkezetbe foglalás

1. Amennyiben a Bizottság a közösségi 
jogszabályok hivatalos egységes szerkezetbe 
foglalására irányuló javaslatot nyújt be a 
Parlamentnek, a javaslatot a jogi ügyekben 
illetékes bizottsághoz utalják. Amennyiben 
megbizonyosodtak arról, hogy a javaslat 
nem vonja maga után a létező közösségi 
jogszabályok semmilyen lényeges 
változtatását, a 43. cikkben megállapított 
eljárást alkalmazzák.

1. Amennyiben a Bizottság a közösségi 
jogszabályok hivatalos egységes szerkezetbe 
foglalására irányuló javaslatot nyújt be a 
Parlamentnek, a javaslatot a jogi ügyekben 
illetékes bizottsághoz utalják. Ez a bizottság 
megvizsgálja a javaslatot abból a 
szempontból, hogy a javaslat valóban 
csupán egységes szerkezetbe foglalásra 
irányul-e, érdemi módosítás nélkül. A 
vizsgálat a Parlament, a Tanács és a 
Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó 
csoport véleményének figyelembe vételével 
történik1. 
1 Az 1994. december 20-i, a jogszabályszövegek 
hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának 
gyorsított munkamódszeréről szóló intézményközi 
megállapodás, 4. pont, HL C 102, 1996.4.4., 2. o.
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Or. fr

Indokolás
A módosítás figyelembe veszi a szöveg első bizottsági vizsgálata során tett észrevételeket, 
nagyon apró módosítást hajt végre, és egyszerűsíti a bekezdés megfogalmazását.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Line Reynaud

Módosítás: 4
80. cikk Egységes szerkezetbe foglalás

2. Az illetékes bizottság elnöke vagy e 
bizottság által kijelölt előadó részt vehet a 
hivatalos egységes szerkezetbe foglalásra 
szánt javaslat vizsgálatában és 
felülvizsgálatában. Adott esetben az 
illetékes bizottság előzetesen véleményt 
nyilváníthat.

2. Az egységes szerkezetbe foglalás tárgyát 
képező ügyekben illetékes bizottság saját 
vagy a jogi ügyekben illetékes bizottság 
kérésére véleményt adhat.

Or. fr

Indokolás
A módosítás megváltoztatja a bekezdést, hogy az egységes szerkezetbe foglalás tárgyát 
képező ügyekben illetékes bizottság véleményt adhasson a saját vagy a jogi ügyekben 
illetékes bizottság kérésére. 

Módosítás, előterjesztette: Marie-Line Reynaud

Módosítás: 5
80. cikk Egységes szerkezetbe foglalás

3. A 43. cikk (3) bekezdésének 
rendelkezésétől eltérően az egyszerűsített
eljárás a hivatalos egységes szerkezetbe 
foglalásra irányuló javaslat esetén nem 
alkalmazható, amennyiben ezt az eljárást a 
jogi ügyekben illetékes bizottság vagy 
tagjainak többsége ellenzi.

3. Amennyiben a jogi kérdésekben illetékes 
bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat 
valóban nem irányul érdemi módosításra, 
jóváhagyásra továbbítja azt a 
Parlamentnek, úgy, hogy a javaslat 
szövegéhez nem lehet módosítást 
beterjeszteni.
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Or. fr

Indokolás
A módosítás figyelembe veszi a szöveg első bizottsági vizsgálata során tett észrevételeket, 
és kissé egyszerűsíti a bekezdés megfogalmazását.

Módosítás, előterjesztette: Richard Corbett

Módosítás: 6
80. cikk (2) bekezdés

2. Az illetékes bizottság elnöke vagy e 
bizottság által kijelölt előadó részt vehet a 
hivatalos egységes szerkezetbe foglalásra 
szánt javaslat vizsgálatában és 
felülvizsgálatában. Adott esetben az 
illetékes bizottság előzetesen véleményt 
nyilváníthat.

2. Az eredeti jogszabályért felelős bizottság 
véleményt adhat az egységes szerkezetbe 
foglalás kívánatosságáról.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jo Leinen

Módosítás: 7
80. cikk

1. Amennyiben a Bizottság a közösségi 
jogszabályok hivatalos egységes szerkezetbe 
foglalására irányuló javaslatot nyújt be a 
Parlamentnek, a javaslatot a jogi ügyekben 
illetékes bizottsághoz utalják. Amennyiben 
megbizonyosodtak arról, hogy a javaslat 
nem vonja maga után a létező közösségi 
jogszabályok semmilyen lényeges 
változtatását, a 43. cikkben megállapított 
eljárást alkalmazzák.

1. Amennyiben a Bizottság az 
intézményközi megállapodásra való 
hivatkozással a közösségi jogszabályok 
hivatalos egységes szerkezetbe foglalására 
irányuló javaslatot nyújt be a Parlamentnek, 
a javaslatot a jogi ügyekben illetékes 
bizottsághoz utalják. Az alkalmazandó 
intézményközi megállapodás figyelembe 
vételével a bizottság ellenőrzi, hogy a 
javaslat nem vonja-e maga után a létező 
közösségi jogszabályok semmilyen lényeges 
változtatását (törlés).

2. Az illetékes bizottság elnöke vagy e 
bizottság által kijelölt előadó részt vehet a 
hivatalos egységes szerkezetbe foglalásra 

2. A bizottság felkérheti a javaslat 
tartalmáért felelős bizottságot, hogy 
foglaljon állást az egységes szerkezetbe 
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szánt javaslat vizsgálatában és 
felülvizsgálatában. Adott esetben az 
illetékes bizottság előzetesen véleményt 
nyilváníthat.

foglalás célszerűségéről.

3. A 43. cikk (3) bekezdésének 
rendelkezésétől eltérően az egyszerűsített 
eljárás a hivatalos egységes szerkezetbe 
foglalásra irányuló javaslat esetén nem 
alkalmazható, amennyiben ezt az eljárást a 
jogi ügyekben illetékes bizottság vagy 
tagjainak többsége ellenzi.

3. A javaslat szövegéhez nem lehet 
módosításokat beterjeszteni. Módosításokat 
a bizottság elnöke kivételes esetben 
jóváhagyhat, amennyiben azok a javaslatot 
tartalmilag nem módosítják és a Tanáccsal 
egyetértésben történnek. 

4. Amennyiben a bizottság megállapítja, 
hogy a javaslat tartalmilag megváltoztatja 
az érvényes közösségi jogot, a javaslatot 
elutasítottnak kell tekinteni.
5. A bizottság jelentését a Parlament vita és 
módosítások beterjesztése nélküli eljárással 
vizsgálja.
1HL C 102, 1996, 2.o., ezen Eljárási Szabályzat … 
mellékletében 

Or. de

Indokolás
A különleges, gyorsított és egyszerűsített egységes szerkezetbe foglalási eljárást akkor kell a 
Parlamentben használni, ha a Bizottság javaslatában a jogi aktusok egységes szerkezetbe 
foglalására vonatkozó érvényes intézményközi megállapodásra hivatkozik. 
Az Eljárási Szabályzat egységes szerkezetbe foglalásra vonatkozó cikkének javasolt 
módosításával a Parlament racionalizálja eljárásait, összehangolja azokat a Bizottsággal és 
a Tanáccsal szemben vállalt megfelelő kötelezettségeivel, bátorítja a Bizottságot, hogy több 
egységes szerkezetbe foglalásra vonatkozó javaslatot terjesszen elő, és így hozzájárul a 
közösségi jog egyszerűsítésére irányuló erőfeszítésekhez.
A cikk jelenlegi megfogalmazása valóban számos gyenge oldallal rendelkezik.
Első bekezdésében a 43. cikk szerinti egyszerűsített eljárás egészére történik utalás. A fent 
említett cikk 2. bekezdése „helyettesítő megoldásként” arról rendelkezik, hogy az illetékes 
bizottság elnöke vagy az előadó „a bizottsági vitát figyelembe vevő módosításokat 
fogalmazzon meg”. Ezenkívül a 43. cikkben a (2) bekezdés végén utalás történik a 131. cikk 
(1) bekezdésének második albekezdésére, ami „módosítás és vita nélküli eljárás” keretében 
arról a lehetőségről rendelkezik, hogy a plenáris ülésen módosításra irányuló javaslatokat 
lehessen benyújtani.
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Ez a lehetőség azonban ellentmond az egységes szerkezetbe foglalás alapgondolatának, és 
nem egyeztethető össze az érvényes intézményközi megállapodással1, különösen annak 6. és 8. 
pontjával, amelyekből arra lehet következtetni, hogy a Parlamentnek és a Tanácsnak az volt a 
szándéka, hogy kötelezze magát arra, hogy az egységes szerkezetbe foglalásra irányuló 
javaslatokon tartalmilag nem változtat.
Módosításokat csak kivételes esetben szabad engedélyezni, ha a javaslat tartalmán nem 
változtatnak, és ha szükségesek a Tanáccsal való megállapodáshoz. Az előterjesztett jogi 
aktus – a tartalom változtatása nélküli – formai módosítása szükségességére a bizottsági 
üléseken vagy a Tanács munkacsoportjainak ülésein is fény derülhet.
Ha a jogi kérdésekért felelős bizottság arra a végkövetkeztetésre jut, hogy a közösségi jog az 
egységes szerkezetbe foglalásra irányuló javaslat által nem változik, akkor – amennyiben az 
egységes szerkezetbe foglalást helyénvalónak tartja – a hozzájárulást javasolja a 
Parlamentnek. Néhány esetben a bizottság kivár állásfoglalásával, amíg a még nyitott 
kérdések tisztázódnak. Addig nem szükséges a kifejezett szabályozás az Eljárási Szabályzaton 
belül. Amennyiben a bizottság viszont azt állapítja meg, hogy a javaslat a jogi aktus tartalmi 
módosításához vezet, a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni, mivel az egységes szerkezetbe 
foglalásból a szokásos jogalkotási eljárásba való átmenet a lezárt megegyezéssel 
összeegyeztethetetlen lenne.
A vitára és további módosítások plenáris ülésre való benyújtására ebben az eljárásban nincs 
szükség.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Line Reynaud

Módosítás: 8
80a. cikk (új)

80b. cikk - Átdolgozás
1. Amennyiben a Bizottság a közösségi 
jogszabályok átdolgozására irányuló 
javaslatot nyújt be a Parlamentnek, a 
javaslatot a jogi ügyekben illetékes 
bizottsághoz utalják. A bizottság 
megvizsgálja, hogy a javaslat nem 
tartalmaz-e az akként megjelöltektől eltérő 
más érdemi változásokat is. A vizsgálat a 
Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi 
szolgálataiból álló tanácsadó csoport 
véleményének figyelembe vételével 
történik1.
2. Amennyiben a jogi ügyekben illetékes 
bizottság arra a következtetésre jut, hogy a 
javaslat az ekként megjelölteken kívül 
valóban nem tartalmaz érdemi 

  
1 HL C 102, 1996, 2.o.
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változtatással járó módosítást, értesíti az 
elnököt, az elnök pedig a 40. cikknek 
megfelelően az illetékes bizottságnak 
továbbítja a javaslatot, amely a szokásos 
eljárás keretében vizsgálja meg azt.
Ebben az esetben a 150. és a 151. cikkben 
támasztott feltételeken kívül nincs lehetőség 
módosítások előterjesztésére, kivéve ha 
azok az érdemi módosításokként megjelölt 
részekre vonatkoznak. A változatlan 
szövegezésű rendelkezések nem 
módosíthatók.
3. Ilyen módosításokat kivételes esetben 
eseti jelleggel az illetékes bizottság elnöke 
vagy adott esetben a plenáris ülés elnöke 
fogadhat el, amennyiben a szöveg 
koherenciája vagy a Parlament által az 
érdemi módosításokhoz kapcsolódóan 
javasolt módosítások és a szöveg változatlan 
részei közötti kapcsolódás miatt erre 
szükség van.
4. Amennyiben a jogi ügyekben illetékes 
bizottság arra a következtetésre jut, hogy a 
javaslat az ekként megjelölteken kívül 
érdemi változtatással járó módosításokat 
tartalmaz, javasolja a javaslat elutasítását. 
1 a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási 
technikáiról szóló, 2001. november 28-i 
intézményközi megállapodás, HL C 77, 2002.3.28., 
1. o.

Or. fr

Indokolás
A módosítás figyelembe veszi a szöveg első bizottsági vizsgálata során tett észrevételeket, 
nagyon apró módosítást hajt végre, és egyszerűsíti a bekezdés megfogalmazását.

Módosítás, előterjesztette: Richard Corbett

Módosítás: 9
80a. cikk (új) (3) bekezdés

3. Ilyen módosításokat eseti jelleggel az 
illetékes bizottság elnöke vagy adott esetben 
a plenáris ülés elnöke fogadhat el, 
amennyiben úgy véli, hogy a szöveg 
koherenciája vagy a Parlament által az 
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érdemi módosításokhoz kapcsolódóan 
javasolt módosítások és a szöveg változatlan 
részei közötti kapcsolódás miatt erre 
szükség van. Az indokokat tartalmaznia kell 
a módosítás indokolásának.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Richard Corbett

Módosítás: 10
80a. cikk (új) (4) bekezdés

4. Amennyiben a jogi ügyekben illetékes 
bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat az 
ilyenként azonosítottakon kívül lényegi 
változtatásokat tartalmaz, tájékoztatja az 
Elnököt, aki a 40. cikknek megfelelően a 
javaslatot az illetékes bizottsághoz utalja a 
szokásos eljárás szerinti vizsgálatra, a (2) 
bekezdésben foglalt korlátozások nélkül.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jo Leinen

Módosítás: 11
80a. cikk (új)

80a. cikk – átdolgozás
1. Amennyiben a Bizottság az 
intézményközi megállapodásra való 
hivatkozással a jogi aktusok módszeresebb 
újrafogalmazására1 irányuló javaslatot 
nyújt be a Parlamentnek, a javaslatot a jogi 
kérdésekért felelős bizottsághoz mint a 
tanácskozásban részt vevő bizottsághoz 
utalják.
2. A jogi kérdésekért felelős bizottság az 
alkalmazandó intézményközi megállapodás 
figyelembe vételével ellenőrzi, hogy az 
érvényes jogi aktusok mely rendelkezései 
szerepelnek tartalmi változtatás nélkül a 
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javaslatban. 
3. A jogi kérdésekért felelős bizottság 
álláspontja szerint változatlan 
rendelkezések esetében módosításra 
irányuló javaslatokat nem lehet 
beterjeszteni. 
Az illetékes bizottság elnöke mindazonáltal 
kivételes esetben engedélyezheti 
módosításra irányuló javaslatok 
beterjesztését az ilyen rendelkezésekhez, ha 
a módosítások a szövegben ellentmondások 
vagy pontatlanságok elkerüléséhez 
szükségesnek tűnnek, illetve mert 
megbonthatatlan kapcsolatban állnak más 
engedélyezett módosításra irányuló 
javaslatokkal. 
Amennyiben az illetékes bizottság ilyen 
céllal módosításra irányuló javaslatokat 
nyújtott be, akkor a plenáris ülésen való 
megtárgyaláshoz további módosításra 
irányuló javaslatok is benyújthatók. 
1 Elfogadásra került a 2001. július 3-i határozattal , 
HL C 65 E, 2002.3.14., 42. o., az Eljárási Szabályzat 
… mellékletében.

Or. de

Indokolás

Az új előírás a 80. cikk egységes szerkezetbe foglalásra vonatkozó modelljét követi.
Amennyiben a Bizottság egy jogalkotási javaslatban a jogi aktusok módszeres átdolgozására 
vonatkozó intézményközi megállapodásra1 hivatkozik, ennek megfelelően a Bizottság 
javaslatában hivatalosan megadott felosztás szerint (a módosított részek satírozva vannak, a 
változatlanok pedig fehérek maradnak) fel kellene osztania a javaslat vizsgálatát az illetékes 
és a tanácskozásban részt vevő Jogi Bizottság között. Hiszen célszerűnek tűnik, hogy a téma 
szerint illetékes bizottság állásfoglalásban megvizsgálja, hogy az egységes szerkezetbe foglalt 
részek megfelelnek-e az intézményközi megállapodásban lefektetett feltételeknek. Addig a 
szabályozás csak az tanácskozásban részt vevő bizottság bevonásához szükséges, hiszen az 
illetékes bizottsághoz való utalás a 40. és 179. cikkben szereplő általános szabályokból 
következik.  

Az átdolgozásra irányuló eljárás egyszerűsítő hatásának megőrzése érdekében nem szabad 
engedélyezni módosításra irányuló javaslatok benyújtását a javaslat azon részeihez, amelyek 
egységes szerkezetbe foglalásra irányuló jellegét a jogi kérdésekért felelős bizottság 

  
11 Elfogadásra került a 2001. július 3-i határozattal, HL C 65 E, 2002.3.14., 42. o., az Eljárási Szabályzat … 
mellékletében.  



AM\653143HU.doc 9/9 PE 384.592v01-00

HU

állásfoglalásában megerősítette. Módosításra irányuló javaslatok csak a szöveg azon részeire 
vonatkozóan adhatók be, amelyek az eddig érvényes jog módosítását tartalmazzák, legyenek 
azok teljesen új rendelkezések, vagy a meglévő rendelkezések módosításai vagy törlése.

Ezért egy különleges eljárásban a bizottság elnökét fel kellene ruházni azzal a jogosultsággal, 
hogy korlátozó feltételek esetén, kivételesen jóváhagyhasson az egységes szerkezetbe foglalt 
részben található rendelkezések módosítására irányuló javaslatokat. E feltételek 
megfogalmazása alkalmazásuk megkönnyítése érdekében átdolgozásra került.

Amennyiben az illetékes bizottság elnöke által jóváhagyott, az egységes szerkezetbe 
foglalandó részek módosítására irányuló javaslatokat a bizottság elfogadja, a plenáris ülésen 
más javaslattevőknek is meg kell adni a lehetőséget, hogy e rendelkezésekhez módosításra 
irányuló javaslatokat terjesszenek be.


