
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 182/2011/EU RENDELETE

(2011. február 16.)

a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellen rzési mechanizmusok
szabályainak és általános elveinek megállapításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió m ködésér l szóló szerz désre és
különösen annak 291. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való
továbbítását követ en,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1) Ha valamely kötelez  erej  uniós jogi aktust egységes
feltételek mellett kell végrehajtani, az ilyen jogi aktusnak
(a továbbiakban: alap jogi aktus) végrehajtási hatás
köröket kell ruháznia a Bizottságra, illetve különleges és
kell en indokolt esetekben, valamint az Európai Unióról
szóló szerz dés 24. és 26. cikkében el írt esetekben a
Tanácsra.

(2) Az Európai Unió m ködésér l szóló szerz désben
(EUMSZ) megállapított feltételek teljes tiszteletben tartása
mellett a jogalkotónak minden egyes alap jogi aktus
tekintetében külön kell arról döntenie, hogy ruház-e
végrehajtási hatásköröket a Bizottságra az EUMSZ
291. cikkének (2) bekezdésével összhangban.

(3) Mindezidáig a Tanács 1999/468/EK határozata (2) szabá
lyozta a végrehajtási hatáskörök Bizottság általi gyakor
lását.

(4) Az EUMSZ jelenleg úgy rendelkezik, hogy az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak meg kell állapítania a
Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonat
kozó tagállami ellen rzési mechanizmusok szabályait és
általános elveit.

(5) Biztosítani kell, hogy az ilyen ellen rzési eljárások egyér
telm ek, hatékonyak és a végrehajtási jogi aktus jellegével
arányosak legyenek, továbbá hogy tükrözzék az EUMSZ
intézményi követelményeit, valamint az 1999/468/EK
határozat végrehajtása során nyert tapasztalatokat, illetve
az annak során követett közös gyakorlatokat.

(6) Az olyan alap jogi aktusok esetében, amelyeknél a végre
hajtási jogi aktusok Bizottság általi elfogadásához tagál
lami ellen rzés szükséges, indokolt a tagállamok képvise
l ib l álló, és a Bizottság elnökletével m köd  bizott
ságokat létrehozni az ellen rzés érdekében.

(7) Az ellen rzési mechanizmusnak adott esetben fellebb
viteli bizottság elé terjesztést is magában kell foglalnia,
e bizottságnak pedig a megfelel  szinten kell összeülnie.

(8) Az egyszer sítés érdekében a Bizottság végrehajtási hatás
köreit csak két eljárás egyikének keretében gyakorolhatja,
nevezetesen a tanácsadó bizottsági eljárásban vagy a vizs
gálóbizottsági eljárásban.

(9) A további egyszer sítés érdekében közös eljárási szabá
lyokat kell alkalmazni a bizottságokra, ideértve a m kö
désükre és azon lehet ségre vonatkozó alapvet  rendel
kezéseket, hogy írásbeli eljárásban nyilvánítsanak véle
ményt.

(10) Meg kell állapítani azokat a kritériumokat, amelyek
meghatározzák a végrehajtási jogi aktusok Bizottság általi
elfogadására alkalmazandó eljárást. A nagyobb követke
zetesség elérése érdekében az eljárási követelményeknek
arányosaknak kell lenniük az elfogadandó végrehajtási
jogi aktusok jellegével és hatásával.

(11) A vizsgálóbizottsági eljárást különösen az alap jogi
aktusok végrehajtására szolgáló általános hatályú jogi
aktusok és a potenciálisan jelent s hatást kifejt  egyedi
végrehajtási jogi aktusok elfogadása esetében kell alkal
mazni. Az említett eljárásnak biztosítania kell, hogy a
Bizottság a bizottság véleményével összhangban nem
álló végrehajtási jogi aktusokat ne fogadhasson el, kivéve
rendkívüli körülmények fennállása esetén, amely esetben
azok korlátozott ideig alkalmazhatók. Az eljárásnak azt is
biztosítania kell, hogy a Bizottság felülvizsgálhassa a
végrehajtási jogi aktusok tervezetét, ha a bizottság nem
nyilvánított véleményt, figyelembe véve a bizottságon
belül kifejtett álláspontokat.

(12) Amennyiben az alap jogi aktus jelent s költségvetési
vonzatú vagy harmadik országokra irányuló programok
tekintetében ruház végrehajtási hatásköröket a Bizott
ságra, a vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni.
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(1) Az Európai Parlament 2010. december 16-i álláspontja (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2011. február 14-i
határozata.

(2) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
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(13) A bizottság elnökének törekednie kell arra, hogy olyan
megoldást találjon, amely a lehet  legnagyobb támoga
tottságot élvezi a bizottságon vagy a fellebbviteli bizott
ságon belül, és tájékoztatást kell nyújtania arról, hogy a
vitákat és a módosító javaslatokat milyen módon vették
figyelembe. Ebb l a célból a Bizottságnak különösen
figyelembe kell vennie a bizottságon vagy a fellebbviteli
bizottságon belül a végleges dömpingellenes- vagy
kiegyenlít intézkedés-tervezetekkel kapcsolatban kifejtett
álláspontokat.

(14) A különösen érzékeny ágazatokra – különösen az
adózásra, a fogyasztók egészségének védelmére, az élel
miszer-biztonságra és a környezetvédelemre – vonatkozó
egyéb végrehajtásijogiaktus-tervezetek elfogadásának
mérlegelésekor a Bizottság a kiegyensúlyozott megoldás
érdekében lehet ség szerint úgy fog eljárni, hogy kerülje
a fellebbviteli bizottságban a végrehajtási jogi aktus
megfelel ségével szemben esetlegesen kialakuló többségi
állásponttal való összeütközést.

(15) Általános szabályként minden egyéb esetben, valamint
amennyiben ezt ítélik megfelel bbnek, a tanácsadó
bizottsági eljárást kell alkalmazni.

(16) Lehet vé kell tenni rendkívül sürg s esetben azonnal
alkalmazandó végrehajtási jogi aktusok elfogadását,
amennyiben ezt az alap jogi aktus el írja.

(17) Az Európai Parlamentet és a Tanácsot haladéktalanul és
rendszeresen tájékoztatni kell a bizottsági eljárásokról.

(18) Tekintettel az uniós jogi aktusok jogszer ségének felül
vizsgálatára vonatkozó jogaikra, az Európai Parlamentnek
és a Tanácsnak biztosítani kell a lehet séget, hogy
bármikor jelezhessék a Bizottságnak, ha úgy ítélik meg,
hogy a végrehajtási jogi aktus tervezete túllépi az alap
jogi aktusban megállapított végrehajtási hatásköröket.

(19) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumen
tumaihoz való nyilvános hozzáférésr l szóló, 2001.
május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelettel (1) összhangban biztosítani kell a bizottsági
eljárásokra vonatkozó információkhoz való nyilvános
hozzáférést.

(20) A Bizottságnak nyilvántartást kell vezetnie a bizottsági
eljárásokkal kapcsolatos információkról. Következés
képpen, a min sített dokumentumok védelmére vonat
kozó, a Bizottságra alkalmazandó szabályokat a nyilván
tartás használatára is alkalmazni kell.

(21) Az 1999/468/EK határozatot hatályon kívül kell
helyezni. Az 1999/468/EK határozatban és az e rende
letben megállapított szabályozás közötti átmenet biztosí
tása érdekében a meglév  jogszabályoknak az említett
határozatban megállapított eljárásokra vonatkozó hivat
kozásait – a határozat 5a. cikkében el írt ellen rzéssel
történ  szabályozási bizottsági eljárás kivételével – az e
rendeletben el írt megfelel  eljárásokra történ  hivatko
zásokként kell értelmezni. Az 1999/468/EK határozat 5a.
cikkének joghatásait átmenetileg fenn kell tartani az e
cikkre hivatkozó meglév  alap jogi aktusok alkalmazá
sában.

(22) E rendelet nem érinti a Bizottság azon, az EUMSZ-ben
megállapított hatásköreit, amelyek a versenyjogi szabá
lyok végrehajtására vonatkoznak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza az azon mechanizmusokra irányadó
szabályokat és általános elveket, amelyek abban az esetben
alkalmazandók, ha valamely kötelez  erej  uniós jogi aktus (a
továbbiakban: alap jogi aktus) egységes végrehajtási feltételek
szükségességét állapítja meg, és el írja a végrehajtási jogi
aktusok Bizottság általi elfogadásának tagállami ellen rzését.

2. cikk

Az eljárások kiválasztása

(1) Az alap jogi aktus a szükséges végrehajtási jogi aktus
jellegének vagy hatásának megfelel en el írhatja a tanácsadó
bizottsági eljárás vagy a vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazását.

(2) A vizsgálóbizottsági eljárás különösen az alábbiak elfoga
dására alkalmazandó:

a) általános hatályú végrehajtási jogi aktusok;

b) az alábbiakhoz kapcsolódó egyéb végrehajtási jogi aktusok:

i. a jelent s következményekkel járó programok;

ii. a közös mez gazdasági és a közös halászati politika;

iii. környezetvédelem, biztonság és védelem, vagy az
emberek, állatok, illetve növények egészségének és
biztonságának védelme;

iv. közös kereskedelempolitika;

v. adózás.

HUL 55/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.2.28.
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D2_Rendelet a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és 
általános elveinek megállapításáról



(3) A tanácsadó bizottsági eljárás általános szabályként a (2)
bekezdés hatályán kívül es  végrehajtási jogi aktusok elfogadá
sára alkalmazandó. A tanácsadó bizottsági eljárást azonban a (2)
bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusok elfogadására is
alkalmazni lehet, kell en indokolt esetben.

3. cikk

Közös rendelkezések

(1) Az e cikkben foglalt közös rendelkezések a 4–8. cikkben
említett valamennyi eljárásra alkalmazandók.

(2) A Bizottságot egy, a tagállamok képvisel ib l álló
bizottság segíti. A bizottság elnöke a Bizottság egy képvisel je.
Az elnök nem vesz részt a bizottsági szavazásban.

(3) Az elnök a bizottság elé terjeszti a Bizottság által elfoga
dandó végrehajtási jogi aktus tervezetét.

Az elnök a bizottság ülését – a kell en indokolt esetek kivéte
lével – legkorábban a végrehajtási jogi aktus tervezetének és a
napirendtervezetnek a bizottság elé terjesztését l számított 14.
napra hívja össze. A bizottság az elnök által az ügy sürg s
ségének megfelel en megállapított határid n belül véleményt
nyilvánít a végrehajtási jogi aktus tervezetér l. A határid ket
arányosan kell megállapítani, elegend  id t és megfelel  lehet
séget biztosítva a bizottsági tagoknak a végrehajtási jogi aktus
tervezetének vizsgálatára és a véleménynyilvánításra.

(4) Amíg a bizottság nem nyilvánított véleményt, bármely
bizottsági tag javasolhat módosításokat, az elnök pedig módo
sított változatokat terjeszthet el  a végrehajtási jogi aktus terve
zetéhez.

Az elnök törekszik arra, hogy megtalálja a bizottságon belül a
lehet  legnagyobb támogatottságot élvez  megoldásokat. Az
elnök tájékoztatja a bizottságot arról, hogy a vitákat és a módo
sító javaslatokat milyen módon vették figyelembe, különös
tekintettel a bizottságon belül széles kör  támogatást élvez
javaslatokra.

(5) Az elnök kell en indokolt esetben írásbeli eljárásban is
kikérheti a bizottság véleményét. Az elnök elküldi a bizottsági
tagoknak a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és az ügy sürg s
ségének megfelel en határid t állapít meg a véleménynyilvání
tásra. A bizottság azon tagját, aki a határid  lejártáig nem
ellenzi a végrehajtási jogi aktus tervezetét vagy nem tartózkodik
kifejezetten az ilyen jogi aktusról történ  szavazástól, úgy kell
tekinteni, mint aki hallgatólagosan egyetért a végrehajtási jogi
aktus tervezetével.

Ha az alap jogi aktus másként nem rendelkezik, az írásbeli
eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben az els  albekez
désben említett határid n belül az elnök úgy határoz, vagy egy
bizottsági tag ezt kéri. Ilyen esetben az elnök ésszer  id n belül
bizottsági ülést hív össze.

(6) A bizottság véleményét jegyz könyvbe kell venni. A
bizottsági tagok kérhetik, hogy álláspontjukat vegyék jegy
z könyvbe. Az elnök haladéktalanul megküldi a jegyz könyvet
a bizottsági tagoknak.

(7) Az ellen rzési mechanizmus adott esetben fellebbviteli
bizottság elé terjesztést is magában foglal.

A fellebbviteli bizottság a Bizottság javaslata alapján, a tagok
egyszer  többségével elfogadja eljárási szabályzatát.

Amennyiben a végrehajtási jogi aktus tervezetét a fellebbviteli
bizottság elé terjesztik, a bizottság leghamarabb 14 nappal – a
kell en indokolt esetek kivételével – és legkés bb hat héttel a
beterjesztést követ en összeül. A (3) bekezdés sérelme nélkül, a
fellebbviteli bizottság a beterjesztést követ  két hónapon belül
nyilvánít véleményt.

A fellebbviteli bizottság elnöke a Bizottság egy képvisel je.

Az elnök – annak érdekében, hogy a tagállamok és a Bizottság
biztosítani tudják a képviselet megfelel  szintjét – a bizottság
tagjaival szoros együttm ködésben határozza meg a fellebbviteli
bizottság ülésének id pontját. A Bizottság az eljárási szabályzat
elfogadása céljából 2011. április 1-jéig összehívja a fellebbviteli
bizottság els  ülését.

4. cikk

Tanácsadó bizottsági eljárás

(1) Amennyiben a tanácsadó bizottsági eljárás alkalmazandó,
a bizottság – szükség esetén szavazással – véleményt nyilvánít.
Ha szavazásra kerül sor, a véleményt a tagok egyszer  több
ségével kell elfogadni.

(2) A Bizottság a bizottsági vitákból levont következtetések
és a bizottsági vélemény lehet  legteljesebb figyelembevételével
határoz az elfogadandó végrehajtási jogi aktus tervezetér l.

5. cikk

Vizsgálóbizottsági eljárás

(1) Amennyiben a vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazandó, a
bizottság az Európai Unióról szóló szerz dés 16. cikkének (4)
és (5) bekezdésében, és adott esetben, a Bizottság javaslata
alapján elfogadandó jogi aktusokkal kapcsolatban az EUMSZ
238. cikkének (3) bekezdésében meghatározott többséggel nyil
vánít véleményt. A tagállamok bizottságbeli képvisel inek szava
zatait az ugyanezen cikkekben meghatározott módon kell
súlyozni.

(2) Ha a bizottság véleménye kedvez , a Bizottság elfogadja a
végrehajtási jogi aktus tervezetét.
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(3) A 7. cikk sérelme nélkül, ha a bizottság véleménye kedve
z tlen, a Bizottság nem fogadhatja el a végrehajtási jogi aktus
tervezetét. Amennyiben szükség van végrehajtási jogi aktusra, az
elnök további megvitatás céljából a kedvez tlen véleménynyil
vánítástól számított két hónapon belül a végrehajtási jogi aktus
tervezetének módosított változatát ugyanazon bizottság elé
terjesztheti, vagy a végrehajtási jogi aktus tervezetét a vélemény
nyilvánítástól számított egy hónapon belül a fellebbviteli
bizottság elé terjesztheti.

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

A 7. cikk sérelme nélkül a Bizottság nem fogadhatja el a végre
hajtási jogi aktus tervezetét, amennyiben:

a) a jogi aktus adózásra, pénzügyi szolgáltatásokra, az emberek,
állatok, illetve növények egészségének vagy biztonságának
védelmére vagy végleges többoldalú védintézkedésekre
vonatkozik;

b) az alap jogi aktus úgy rendelkezik, hogy a végrehajtási jogi
aktus tervezete nem fogadható el, ha a bizottság nem nyil
vánított véleményt; vagy

c) a bizottság tagjainak egyszer  többsége ellenzi azt.

A második albekezdésben említett bármely esetben, amennyiben
szükség van végrehajtási jogi aktusra, az elnök további megvi
tatás céljából a szavazástól számított két hónapon belül az adott
jogi aktus módosított változatát ugyanazon bizottság elé
terjesztheti, vagy a végrehajtási jogi aktus tervezetét a szava
zástól számított egy hónapon belül a fellebbviteli bizottság elé
terjesztheti.

(5) A (4) bekezdést l eltérve, a végleges dömpingellenes-
vagy kiegyenlít intézkedés-tervezetek elfogadására az alábbi
eljárás alkalmazandó, amennyiben a bizottság nem nyilvánított
véleményt, és a bizottság tagjainak egyszer  többsége ellenzi a
végrehajtási jogi aktus tervezetét.

A Bizottság konzultációt folytat a tagállamokkal. Leghamarabb
tizennégy nappal és legkés bb egy hónappal a bizottsági ülést
követ en a Bizottság tájékoztatja a bizottsági tagokat a konzul
táció eredményér l, és a végrehajtási jogi aktus tervezetét a
fellebbviteli bizottság elé terjeszti. A 3. cikk (7) bekezdését l
eltérve, a fellebbviteli bizottság leghamarabb 14 nappal és legké
s bb egy hónappal a végrehajtási jogi aktus tervezetének el ter
jesztését követ en összeül. A fellebbviteli bizottság a 6. cikkel
összhangban nyilvánít véleményt. Az e bekezdésben megálla
pított határid k nem érintik a vonatkozó alap jogi aktusokban
meghatározott határid k betartásának szükségességét.

6. cikk

A fellebbviteli bizottság elé terjesztés

(1) A fellebbviteli bizottság az 5. cikk (1) bekezdésében el írt
többséggel nyilvánít véleményt.

(2) A vélemény elfogadásáig a fellebbviteli bizottság bármely
tagja javasolhatja a végrehajtási jogi aktus tervezetének módosí
tását, és az elnök határozhat arról, hogy módosítja-e azt.

Az elnök törekszik arra, hogy megtalálja a fellebbviteli bizott
ságon belül a lehet  legnagyobb támogatottságot élvez  megol
dásokat.

Az elnök tájékoztatja a fellebbviteli bizottságot arról, hogy a
vitákat és a módosító javaslatokat milyen módon vették figye
lembe, különös tekintettel a fellebbviteli bizottságon belül széles
kör  támogatást élvez  módosító javaslatokra.

(3) Ha a fellebbviteli bizottság véleménye kedvez , a
Bizottság elfogadja a végrehajtási jogi aktus tervezetét.

Ha a fellebbviteli bizottság nem nyilvánított véleményt, a
Bizottság elfogadhatja a végrehajtási jogi aktus tervezetét.

Ha a bizottság véleménye kedvez tlen, a Bizottság nem fogad
hatja el a végrehajtási jogi aktus tervezetét.

(4) A (3) bekezdést l eltérve, végleges többoldalú védintéz
kedések elfogadása esetében az 5. cikk (1) bekezdésében el írt
többséggel megszavazott kedvez  vélemény hiányában a
Bizottság nem fogadhatja el az intézkedéstervezeteket.

(5) Az (1) bekezdést l eltérve, 2012. szeptember 1-jéig a
fellebbviteli bizottság a végleges dömpingellenes- vagy kiegyen
lít intézkedés-tervezetekr l a tagok egyszer  többségével nyil
vánít véleményt.

7. cikk

Végrehajtási jogi aktusok elfogadása kivételes esetekben

Az 5. cikk (3) bekezdését l és az 5. cikk (4) bekezdésének
második albekezdését l eltérve, a Bizottság elfogadhatja a végre
hajtási jogi aktus tervezetét, amennyiben annak haladéktalan
elfogadásának elmaradása jelent s piaci zavarokat okozna a
mez gazdaság terén, vagy az EUMSZ 325. cikke értelmében
veszélyeztetné az Unió pénzügyi érdekeit.

Ilyen esetben a Bizottság haladéktalanul benyújtja az elfogadott
végrehajtási jogi aktust a fellebbviteli bizottsághoz. Amennyiben
a fellebbviteli bizottság kedvez tlen véleményt nyilvánít az elfo
gadott végrehajtási jogi aktusról, a Bizottság haladéktalanul hatá
lyon kívül helyezi azt. Amennyiben a fellebbviteli bizottság
kedvez  véleményt nyilvánít, vagy nem nyilvánít véleményt, a
végrehajtási jogi aktus hatályban marad.
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8. cikk

Azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusok

(1) A 4. és az 5. cikkt l eltérve, az alap jogi aktus el írhatja,
hogy kell en indokolt, rendkívül sürg s esetben e cikket kell
alkalmazni.

(2) A Bizottság valamely bizottsághoz történ  el zetes
benyújtás nélkül azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktust
fogad el, amely legfeljebb hat hónapig marad hatályban, ameny-
nyiben az alap jogi aktus másként nem rendelkezik.

(3) Az elnök a (2) bekezdésben említett jogi aktust legkés bb
14 nappal az elfogadását követ en a megfelel  bizottság elé
terjeszti, hogy kikérje annak véleményét.

(4) Amennyiben vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazandó, és a
bizottság kedvez tlen véleményt nyilvánít, a Bizottság haladék
talanul hatályon kívül helyezi a (2) bekezdéssel összhangban
elfogadott végrehajtási jogi aktust.

(5) Amennyiben a Bizottság ideiglenes dömpingellenes vagy
kiegyenlít  intézkedéseket fogad el, az e cikkben meghatározott
eljárás alkalmazandó. A Bizottság ilyen intézkedéseket a tagál
lamokkal folytatott konzultációt vagy – rendkívüli sürg sséget
igényl  esetekben – a tagállamok tájékoztatását követ en fogad
el. Utóbbi esetben a konzultációt legkés bb attól az id ponttól
számított tíz napon belül kell megtartani, amikor a tagállamokat
a Bizottság által elfogadott intézkedésekr l értesítették.

9. cikk

Eljárási szabályzatok

(1) Minden bizottság, elnökének javaslatára, tagjainak
egyszer  többségével elfogadja saját eljárási szabályzatát a
Bizottság által a tagállamokkal folytatott konzultációt követ en
kidolgozandó eljárásiszabályzat-minta alapján. Ezt a mintát a
Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi.

Amennyiben szükséges, a már m köd  bizottságok eljárási
szabályzatukat hozzáigazítják az eljárásiszabályzat-mintához.

(2) A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésre és az
adatvédelemre vonatkozó, a Bizottságra alkalmazandó elveket,
feltételeket és szabályokat a bizottságokra is alkalmazni kell.

10. cikk

A bizottsági eljárásokra vonatkozó tájékoztatás

(1) A Bizottság nyilvántartást vezet a bizottsági eljárásokról,
amely tartalmazza az alábbi adatokat:

a) a bizottságok listája;

b) a bizottsági ülések napirendje;

c) az összefoglaló jegyz könyvek, azon hatóságok és szerve
zetek listáival együtt, amelyekhez a tagállamok által a képvi
seletükre kijelölt személyek tartoznak;

d) végrehajtási jogi aktusok tervezete, amelyekre vonatkozóan a
bizottságok véleményét kérik;

e) a szavazási eredmények;

f) a végrehajtási jogi aktusoknak a bizottságok véleménynyilvá
nítását követ en kialakított végleges tervezete;

g) a végrehajtási jogi aktusok végleges tervezetének Bizottság
általi elfogadására vonatkozó információk; és

h) a bizottságok munkájára vonatkozó statisztikai adatok.

(2) A Bizottság ezenkívül éves jelentést is közzétesz a bizott
ságok munkájáról.

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

(4) A bizottsági tagoknak való elküldéssel egyidej leg a
Bizottság hozzáférhet vé teszi az Európai Parlament és a Tanács
számára az (1) bekezdés b), d) és f) pontjában említett doku
mentumokat, valamint tájékoztatja ket e dokumentumok
hozzáférhet ségér l.

(5) A nyilvántartásban közzé kell tenni az (1) bekezdés a)–g)
pontjában említett valamennyi dokumentum hivatkozási
számát, valamint az (1) bekezdés h) pontjában említett adatokat.

11. cikk

Az Európai Parlament és a Tanács ellen rzéshez való joga

Amennyiben az alap jogi aktust rendes jogalkotási eljárás kere
tében fogadták el, az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor
jelezheti a Bizottságnak, ha úgy ítéli meg, hogy a végrehajtási
jogi aktus tervezete túllépi az alap jogi aktusban megállapított
végrehajtási hatásköröket. Ebben az esetben a Bizottság a kifej
tett álláspontok figyelembevételével felülvizsgálja a végrehajtási
jogi aktus tervezetét, és tájékoztatja az Európai Parlamentet és a
Tanácsot arról, hogy a végrehajtási jogi aktus tervezetét fenn
tartani, módosítani vagy visszavonni kívánja-e.

12. cikk

Az 1999/468/EK határozat hatályon kívül helyezése

Az 1999/468/EK határozat hatályát veszti.

Az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének joghatásait fenn kell
tartani az e cikkre hivatkozó, meglév  alap jogi aktusok alkal
mazásában.
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13. cikk

Átmeneti rendelkezések: a meglév  alap jogi aktusok
kiigazítása

(1) Ha egy, az e rendelet hatálybalépését megel z en elfoga
dott alap jogi aktus a végrehajtási hatáskörök Bizottság általi
gyakorlását írja el  az 1999/468/EK határozatnak megfelel en,
a következ  szabályokat kell alkalmazni:

a) amennyiben az alap jogi aktus az 1999/468/EK határozat
3. cikkére hivatkozik, az e rendelet 4. cikkében említett
tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni;

b) amennyiben az alap jogi aktus az 1999/468/EK határozat
4. cikkére hivatkozik, az e rendelet 5. cikkében említett vizs
gálóbizottsági eljárást kell alkalmazni, az 5. cikk (4) bekez
désének második és harmadik albekezdése kivételével;

c) amennyiben az alap jogi aktus az 1999/468/EK határozat
5. cikkére hivatkozik, az e rendelet 5. cikkében említett vizs
gálóbizottsági eljárást kell alkalmazni, és vélelmezni kell,
hogy az alap jogi aktus el írja, hogy vélemény hiányában a
Bizottság nem fogadhatja el a végrehajtási jogi aktus terve
zetét az 5. cikk (4) bekezdése második albekezdésének b)
pontja értelmében;

d) amennyiben az alap jogi aktus az 1999/468/EK határozat
6. cikkére hivatkozik, e rendelet 8. cikkét kell alkalmazni;

e) amennyiben az alap jogi aktus az 1999/468/EK határozat 7.
és 8. cikkére hivatkozik, e rendelet 10. és 11. cikkét kell
alkalmazni.

(2) E rendelet 3. és 9. cikke – az (1) bekezdés alkalmazá
sában – az összes meglév  bizottságra alkalmazandó.

(3) E rendelet 7. cikke kizárólag azokra a meglév  eljárásokra
alkalmazandó, amelyek az 1999/468/EK határozat 4. cikkére
hivatkoznak.

(4) Az e cikkben meghatározott átmeneti rendelkezések nem
befolyásolják az érintett jogi aktusok jellegét.

14. cikk

Átmeneti szabályozás

Ez a rendelet nem érinti azokat a folyamatban lév  eljárásokat,
amelyekben egy bizottság már az 1999/468/EK határozatnak
megfelel en véleményt nyilvánított.

15. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság 2016. március 1-jéig jelentést nyújt be az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról, és
szükség esetén ehhez megfelel  jogalkotási javaslatokat f z.

16. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelez  és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2011. február 16-án.

az Európai Parlament részér l
az elnök
J. BUZEK

a Tanács részér l
az elnök

MARTONYI J.
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