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A TANÁCS HATÁROZATA
(2006. július 17.)
a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról
szóló 1999/468/EK határozat módosításáról
(2006/512/EK)
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 202. cikke harmadik francia bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

A Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására
vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i
1999/468/EK határozat a következőképpen módosul:
1. Az (5) preambulumbekezdés vége a következővel egészül ki:
„kivéve az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást”.
2. A (7) preambulumbekezdés után az alábbi preambulumbekezdéssel egészül ki:

mivel:

(1)

A Tanács elfogadta a Bizottságra ruházott végrehajtási
hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK határozatot (2). Az említett határozat ezen hatáskörök gyakorlására korlátozott számú eljárásról rendelkezik.

(2)

Ezt a határozatot módosítani kell annak érdekében, hogy
azt kiegészítsék a végrehajtási hatáskörök gyakorlására
vonatkozó új eljárással, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással, amely lehetővé teszi a jogalkotó
számára az intézkedések tervezete elfogadásának ellenzését, amennyiben jelzi, hogy az túllépi az alap-jogiaktusban meghatározott végrehajtási hatásköröket, vagy
nem egyeztethető össze a jogi aktus céljával vagy tartalmával, vagy nem tartja tiszteletben a szubszidiaritás vagy
az arányosság elvét.

(3)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz az olyan általános hatályú intézkedések esetében
kell folyamodni, amelyek a Szerződés 251. cikkében
meghatározott eljárás alapján elfogadott alap-jogiaktus
nem alapvető fontosságú elemeinek módosítását szolgálják, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi
aktus új, nem alapvető fontosságú elemek beillesztésével
történő kiegészítését is.

(4)

Ugyanezen keretek között az Európai Parlament számára
a bizottságok munkájáról nyújtott tájékoztatást is javítani
kell,

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

„(7a) Azon általános hatályú intézkedések esetében,
amelyek a Szerződés 251. cikkében meghatározott
eljárás alapján elfogadott jogi aktus nem alapvető
fontosságú elemeinek módosítását szolgálják, beleértve
néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem
alapvető fontosságú elemek beillesztésével történő
kiegészítését is, ellenőrzéssel történő szabályozási
bizottsági eljáráshoz kell folyamodni. Ezen eljárásnak
lehetővé kell tennie a jogalkotási hatóság két ága
számára, hogy az ilyen intézkedések elfogadása előtt
előzetes ellenőrzést végezzenek. Egy jogalkotási aktus
alapvető fontosságú elemeit kizárólag maga a jogalkotó módosíthatja a Szerződés alapján”.
3. A (10) preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg
lép:
„(10) Ennek a határozatnak a célja harmadszor az, hogy
javítsa az Európai Parlament tájékoztatását azáltal,
hogy előírja, hogy a Bizottságnak rendszeresen tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet a bizottságok
munkájáról, hogy a Bizottságnak rendszeresen el kell
juttatnia hozzá a bizottságok tevékenységével kapcsolatos dokumentumokat, és tájékoztatnia kell minden
olyan esetben, amikor a Bizottság intézkedéseket vagy
a meghozandó intézkedésekre vonatkozó javaslatokat
terjeszt a Tanács elé; különös figyelmet kell fordítani
az Európai Parlamentnek a bizottságok munkájával
kapcsolatos tájékoztatására az ellenőrzéssel történő
szabályozási bizottsági eljárás keretében annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Parlament az előírt
határidőn belül határozatot hozhasson.”
4. Az első cikkben az utolsó sor
az „5.” és „6.” között az „5a.”-val egészül ki.
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5. A 2. cikk:

i. az első albekezdés elejére az „(1) A (2) bekezdés sérelme
nélkül” kifejezést kell beilleszteni;
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b) képviselőinek többségével az Európai Parlament, vagy
minősített többséggel a Tanács ellenezheti az említett
tervezet Bizottság általi elfogadását, megindokolva tiltakozását annak jelzésével, hogy a Bizottság által javasolt
intézkedések tervezete túllépi az alap-jogiaktusban
meghatározott végrehajtási hatásköröket, vagy e tervezet
nem egyeztethető össze az alap-jogiaktus céljával vagy
tartalmával, vagy pedig nem tartja tiszteletben a szubszidiaritás, illetve az arányosság elvét;

ii. a következő (2) bekezdéssel egészül:

„(2)
Amennyiben egy – a Szerződés 251. cikkében
foglalt eljárás szerint elfogadott – alap-jogiaktus olyan
általános hatályú intézkedések elfogadásáról rendelkezik,
amelyek e jogi aktus nem alapvető fontosságú elemeinek
módosítását szolgálják, beleértve néhány ilyen elem
törlését, vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú
elemek beillesztésével történő kiegészítését is, ezen intézkedéseket az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági
eljárás szerint kell elfogadni.”

6. A 4. cikk (2) bekezdése és az 5. cikk (2) bekezdése a „(2)
bekezdés” szavak után az „és (4) bekezdés” szavakkal egészül
ki.

7. A határozat az 5. cikk után az alábbi 5a. cikkel egészül ki:

c) ha az előterjesztéstől számított három hónapon belül az
Európai Parlament vagy a Tanács ellenzi az intézkedések
tervezetét, az intézkedéseket a Bizottság nem fogadja el.
Ebben az esetben a Bizottság benyújthatja az intézkedések módosított tervezetét a bizottságnak, vagy – a
Szerződés alapján – jogalkotási javaslatot terjeszthet elő;

d) ha az említett határidőn belül sem az Európai Parlament,
sem a Tanács nem ellenzi az intézkedések tervezetét, az
intézkedéseket a Bizottság elfogadja.

(4)
Amennyiben a Bizottság által tervezett intézkedések
nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a
bizottság nem nyilvánított véleményt, az alábbi eljárást kell
alkalmazni:

„5a. cikk
Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
(1)
A Bizottságot ellenőrzéssel történő szabályozási
bizottság segíti, amely a tagállamok képviselőiből áll, és
elnöke a Bizottság képviselője.

(2)
A Bizottság képviselője a bizottság elé terjeszti a
meghozandó intézkedések tervezetét. A bizottság, az elnöke
által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn
belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 205. cikkének (2) és (4) bekezdésében a Tanácsnak a
Bizottság javaslata alapján elfogadandó határozataira előírt
többséggel kell kialakítani. A bizottságban a tagállamok
képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott
módon kell súlyozni. Az elnök nem szavaz.

a) a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul
javaslatot terjeszt a Tanács elé és azt egyidejűleg továbbítja az Európai Parlament részére;

b) a Tanács e javaslatról minősített többséggel határoz a
javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított két
hónapon belül;

c) ha e határidőn belül a Tanács minősített többséggel
ellenzi a javasolt intézkedéseket, az intézkedéseket nem
fogadják el. Ebben az esetben a Bizottság a Tanácsnak
módosított javaslatot nyújthat be vagy a Szerződés
alapján jogalkotási javaslatot terjeszthet elő;

(3)
Amennyiben a Bizottság által tervezett intézkedések
összhangban vannak a bizottság véleményével, az alábbi eljárást kell alkalmazni alkalmazandó:

a) a Bizottság ellenőrzés céljából haladéktalanul benyújtja az
intézkedések tervezetét az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak;

d) ha a Tanács el kívánja fogadni a javasolt intézkedéseket,
azokat haladéktalanul benyújtja az Európai Parlamentnek.
Ha a Tanács az említett két hónapon belül nem határoz,
a Bizottság az intézkedéseket haladéktalanul benyújtja az
Európai Parlamentnek;
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e) képviselőinek többségével az Európai Parlament a javaslat
a) pontnak megfelelő továbbításától számított négy
hónapon belül ellenezheti a kérdéses intézkedések elfogadását, megindokolva tiltakozását annak jelzésével, hogy
a javasolt intézkedések túllépik az alap-jogiaktusban
meghatározott végrehajtási hatásköröket, vagy ezek az
intézkedések nem egyeztethetők össze az alap-jogiaktus
céljával vagy tartalmával, vagy pedig nem tartják tiszteletben a szubszidiaritás és az arányosság elvét;

f) ha e határidőn belül az Európai Parlament ellenzi a javasolt intézkedéseket, az intézkedéseket nem fogadják el.
Ebben az esetben a Bizottság benyújthatja az intézkedések módosított tervezetét a bizottságnak, vagy – a
Szerződés alapján – jogalkotási javaslatot terjeszthet elő;

g) ha az említett határidőn belül az Európai Parlament nem
ellenezte a javasolt intézkedéseket, az intézkedéseket a
Tanács, illetve a Bizottság elfogadja.

(5)
A (3) és (4) bekezdéstől eltérve egy alap-jogiaktus
kivételes esetben és megfelelő indokolással rendelkezhet
arról, hogy

a) az e cikk (3) bekezdésének c) pontjában, (4) bekezdésének b) és e) pontjában említett határidőket további
egy hónappal meghosszabbítsák, amennyiben az intézkedések összetettsége ezt indokolja; vagy

b) az e cikk (3) bekezdésének c) pontjában, (4) bekezdésének b) és e) pontjában említett határidőket lerövidítsék,
amennyiben a hatékonyság érdekében ez indokolt.

(6)
Egy alap-jogiaktus – abban a rendkívül sürgős esetben,
ha az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra
vonatkozó, a (3), (4) és (5) bekezdésben említett határidők
nem tarthatók be – rendelkezhet arról, hogy az alábbi eljárást alkalmazzák:

a) amennyiben a Bizottság által tervezett intézkedések összhangban vannak a bizottság véleményével, a Bizottság
elfogadja az intézkedéseket, amelyeket haladéktalanul
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végrehajtanak. A Bizottság az intézkedéseket haladéktalanul közli az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal;

b) az említett közléstől számított egy hónapon belül képviselőinek többségével az Európai Parlament, vagy minősített többséggel a Tanács ellenezheti a Bizottság által elfogadott intézkedéseket, megindokolva tiltakozását annak
jelzésével, hogy az intézkedések túllépik az alap-jogiaktusban meghatározott végrehajtási hatásköröket, vagy az
intézkedések nem egyeztethetők össze az alap-jogiaktus
céljával vagy tartalmával, vagy pedig nem tartják tiszteletben a szubszidiaritás vagy az arányosság elvét;

c) az Európai Parlament vagy a Tanács ellenzése esetén a
Bizottság visszavonja az intézkedéseket. A Bizottság
azonban ideiglenesen hatályban tarthatja az intézkedéseket, amennyiben egészségvédelmi, biztonsági vagy
környezetvédelmi okok azt indokolják. Ez esetben a
Bizottság haladéktalanul benyújtja a bizottságnak az
intézkedések módosított tervezetét vagy a Szerződés
alapján készült jogalkotási javaslatot. Az átmeneti intézkedések a végleges jogi aktus elfogadásáig hatályban
maradnak.”

8. A 7. cikk (3) bekezdésének első mondata a következő
szöveggel egészül ki:

„az előterjesztési rendszer átláthatóságát és az átadott információnak, valamint az eljárás különböző szakaszainak
azonosítását biztosító módon”.

2. cikk
Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 17-én.
a Tanács részéről
az elnök
E. TUOMIOJA

