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INDOKOLÁS
1.

A JAVASLAT HÁTTERE

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) különbséget tesz a Bizottságra
ruházott hatáskörök között aszerint, hogy a) az EUMSZ 290. cikkének (1) bekezdésének
megfelelően a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit kiegészítő, illetve
módosító általános hatályú nem jogalkotási aktusok (felhatalmazáson alapuló jogi aktusok)
elfogadására, vagy b) az EUMSZ 291. cikkének (2) bekezdésében előírt, kötelező erejű uniós
jogi aktusok végrehajtására vonatkozó egységes feltételek (végrehajtási aktusok) elfogadására
vonatkoznak-e.
Tekintettel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló,
2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre1, a Bizottság
kötelezettséget vállalt2 arra, hogy végrehajtja a jelenlegi ellenőrzéssel történő szabályozási
bizottsági eljárásra hivatkozó jogszabályok felülvizsgálatát, a Szerződésben foglalt
feltételekkel összhangban.
A Bizottság átfogó célja, hogy az Európai Parlament hetedik jogalkotási ciklusának végére
(2014 júniusára) valamennyi jogszabály esetében törölje az ellenőrzéssel történő szabályozási
bizottsági eljárásra hivatkozó valamennyi rendelkezést.
E javaslat célja, hogy az új intézményi környezethez való hozzáigazításuk érdekében
módosítson kilenc, a mezőgazdasági és halászati statisztikákra vonatkozó jogszabályt.
A teljesség érdekében, a kiigazítandó jogszabályok felsorolása a következő:
(1)

A Tanács 1996. március 19-i 96/16/EK irányelve a tej és tejtermékek statisztikai
felméréséről3;

(2)

Az Európai Parlament és a Tanács 2003. december 5-i 138/2004/EK rendelete a
közösségi mezőgazdasági számlarendszerről4;

(3)

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1921/2006/EK rendelete a
tagállamokban
kirakodott
halászati
termékekre
vonatkozó
statisztikai
adatszolgáltatásról és az 1382/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről5;

(4)

Az Európai Parlament és a Tanács 2008. július 9-i 762/2008/EK rendelete a
tagállamok által benyújtandó, akvakultúrára vonatkozó statisztikákról és a
788/96/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről6;
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(5)

Az Európai Parlament és a Tanács 2008. november 19-i 1165/2008/EK rendelete az
állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK,
93/24/EGK és 93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről7;

(6)

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. március 11-i 216/2009/EK rendelete az
Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató tagállamok
által a névleges fogási statisztikák benyújtásáról (átdolgozás)8;

(7)

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. március 11-i 217/2009/EK rendelete az
Atlanti-óceán északnyugati részén halászatot folytató tagállamok fogási és
tevékenységi statisztikájának benyújtásáról (átdolgozás)9;

(8)

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. március 11-i 218/2009/EK rendelete az
Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási
statisztikájának benyújtásáról (átdolgozás)10;

(9)

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. június 18-i 543/2009/EK rendelete a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről11.

2.

AZ
ÉRDEKELT
FELEKKEL
FOLYTATOTT
EREDMÉNYEI ÉS HATÁSVIZSGÁLATOK

KONZULTÁCIÓK

Az érdekelt felekkel folytatott konzultációra és hatásvizsgálatra nem volt szükség.
3.

A JAVASLAT JOGI ELEMEI
• A javaslat összefoglalása

E javaslat célja, hogy az új intézményi környezethez való hozzáigazításuk érdekében
módosítson kilenc, a mezőgazdasági és halászati statisztikákra vonatkozó jogszabályt.
A javaslat célja különösen az, hogy megállapítsa a Bizottság hatáskörét, és meghatározza a
megfelelő eljárásokat az e hatáskörök alapján elfogadásra kerülő intézkedések tekintetében.
• Az európai statisztikai rendszer egyszerűsítése
Az európai statisztikákról szóló 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet12 meghatározása szerint az Európai Statisztikai Rendszer (ESR) a Közösség
statisztikai hatósága, azaz a Bizottság (Eurostat), és a nemzeti statisztikai hivatalok (NSH-k),
valamint az egyes tagállamokban az európai statisztikák fejlesztéséért, előállításáért és
közzétételéért felelős más nemzeti hatóságok közötti partnerség.
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A 223/2009/EK rendelet 7. cikkével létrehozott európai statisztikai rendszer bizottsága (ESRbizottság) az ESR keretén belüli átfogó bizottságnak tekintendő, mely bizonyos statisztikai
területeken segíti a Bizottságot végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában. Ezek a területek
nem foglalják magukba a mezőgazdasági és halászati statisztikákat, melyek esetében a
Bizottság munkáját az Agrárstatisztikai Állandó Bizottság (SCAS)13 segíti.
A Bizottság új szervezeti felépítést javasol az ESR tekintetében, melynek célja, hogy az ESR
keretén belül egyértelmű piramisszerű felépítés révén javítsa a koordinációt és a partnerséget;
az ESR-bizottság pedig e felépítés legmagasabb szintű stratégiai szervének szerepét töltené
be. Ennek az egyszerűsítésnek az egyik vonzata a komitológiai hatásköröknek az ESRbizottságra történő ruházása. 2012 februárjában14 az ESR-bizottság támogatta ezt az új
megközelítést.
Ezért a javaslat arra irányul, hogy kilenc jogi aktus esetében az Agrárstatisztikai Állandó
Bizottságra (SCAS) való hivatkozás helyébe az ESR-bizottságra való hivatkozás lépjen.
• Jogalap
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 338. cikkének (1) bekezdése.
• A jogi aktus típusának megválasztása
Az Európai Parlament és a Tanács rendelete.
4.

KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

A javaslatnak nincsenek az uniós költségvetést érintő vonzatai.
5.

OPCIONÁLIS ELEMEK

Nincs.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke
(1) bekezdésére,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamentek számára való megküldését követően,
rendes jogalkotási eljárás keretében,
mivel:
(1)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) hatálybalépésének
következtében a Bizottságra ruházott hatásköröket össze kell hangolni az EUMSZ
290. és 291. cikkével.

(2)

Tekintettel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló,
2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre15, a Bizottság
kötelezettséget vállalt16 arra, hogy végrehajtja a jelenlegi ellenőrzéssel történő
szabályozási bizottsági eljárásra hivatkozó jogszabályok felülvizsgálatát, a
Szerződésben foglalt feltételekkel összhangban.

(3)

A Bizottságnak hatáskörrel kell rendelkeznie ahhoz, hogy az EUMSZ 290. cikkének
értelmében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, a jogalkotási aktusok
egyes nem alapvető rendelkezéseinek kiegészítése, illetve módosítása céljából,
különösen a gazdasági, társadalmi és technikai fejlődés figyelembe vétele érdekében.
A Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
ne rójanak jelentős adminisztratív többletterhet a tagállamokra vagy az adatszolgáltató
egységekre.

(4)

Az (5)–(13) preambulumbekezdésben említett mezőgazdasági és halászati
statisztikákra vonatkozó jogi aktusok hivatkozásokat tartalmaznak az ellenőrzéssel
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történő szabályozási bizottsági eljárásra, ezért a Szerződésben megállapított feltételek
értelmében felül kell őket vizsgálni.
(5)

A tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló, 1996. március 19-i 96/16/EK
tanácsi irányelvet17 illetően a megszerzett tapasztalatok és a gazdasági fejlődés
figyelembe vételének érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat
fogadjon el a gazdaságok, a felmérések hatálya alá tartozó tejtermékek meghatározása,
valamint a különböző termékekkel kapcsolatos eredmények átadása során
alkalmazásra kerülő szabványos meghatározások tekintetében.

(6)

A közösségi mezőgazdasági számlarendszerről szóló, 2003. december 5-i
138/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet18 illetően a gazdasági,
társadalmi és technikai fejlődés figyelembe vétele érdekében a Bizottságot fel kell
hatalmazni arra, hogy jogi aktusokat fogadjon el az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 290. cikkének megfelelően az említett rendelet I. és II. mellékletének
frissítése tekintetében.

(7)

A tagállamokban kirakodott halászati termékekre vonatkozó adatszolgáltatásról és az
1382/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i
1921/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet19 illetően a technikai fejlődés
figyelembe vétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon
el az említett rendelet mellékleteinek technikai kiigazítása tekintetében.

(8)

A tagállamok által benyújtandó, akvakultúrára vonatkozó statisztikákról és a
788/96/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. július 9-i
762/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet20 illetően a technikai fejlődés
figyelembe vétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon
el az említett rendelet mellékleteinek technikai módosításai tekintetében.

(9)

Az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK,
93/24/EGK és 93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló,
2008. november 19-i 1165/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet21 illetően
a technikai fejlődés figyelembe vétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra,
hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi
aktusokat fogadjon el az említett rendelet I., II., IV. és V. mellékletének módosításai
tekintetében.

(10)

Az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató tagállamok
által a névleges fogási statisztikák benyújtásáról szóló 2009. március 11-i
216/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet22 illetően a technikai fejlődés,
valamint a nemzetközi követelmények figyelembe vétele érdekében a Bizottságot fel
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kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az említett rendelet I., II, III. és
IV. mellékletének módosításai tekintetében.
(11)

Az Atlanti-óceán északnyugati részén halászatot folytató tagállamok fogási és
tevékenységi statisztikájának benyújtásáról szóló, 2009. március 11-i 217/2009/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletet23 illetően a technikai fejlődés, valamint a
nemzetközi követelmények figyelembe vétele érdekében a Bizottságot fel kell
hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a fajok és a statisztikai halászterületek
felsorolását, e halászterületek leírása, valamint a halászati tevékenységre, a
halászfelszerelésekre, a hajóméretekre és a halászati módszerekre vonatkozó
méretnagyságok, kódok és meghatározásokkal kapcsolatos módosítások tekintetében.

(12)

Az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási
statisztikájának benyújtásáról szóló, 2009. március 11-i 218/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletet24 illetően a technikai fejlődés, valamint a nemzetközi
követelmények figyelembe vétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra,
hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi
aktusokat fogadjon el a fajok és a statisztikai halászati területek felsorolásaira, e
halászati területek leírására és az adatok összesítésének megengedett mértékére
vonatkozó módosítások tekintetében.

(13)

A növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. június 18-i 543/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletet25 illetően a gazdasági és technikai fejlődés figyelembe
vétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a
mellékletben meghatározott adattovábbítási táblázatok kiigazítása tekintetében.

(14)

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő
konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson
alapuló jogi aktusok előkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia
kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő
egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(15)

Az 1972. július 31-i 72/279/EGK tanácsi határozattal26 létrehozott Agrárstatisztikai
Állandó Bizottság tanácsot ad és az (5)–(13) preambulumbekezdésben említett jogi
aktusok tekintetében segíti a Bizottságot végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában.

(16)

Az európai statisztikai rendszer (ESR) keretén belül egyértelmű piramisszerű felépítés
révén a koordináció és a partnerség javítását célzó új ESR felépítésre irányuló stratégia
szerint az európai statisztikákról szóló 2009. március 11-i 223/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelettel27 létrehozott európai statisztikai rendszer bizottsága
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(ESR-bizottság) tanácsadó szerepet tölt be és segíti a Bizottságot végrehajtási
hatásköreinek gyakorlásában.
(17)

E célból az (5)–(13) preambulumbekezdésben említett jogi aktusok úgy módosulnak,
hogy az Agrárstatisztikai Állandó Bizottságra (SCAS) való hivatkozás helyébe az
ESR-bizottságra való hivatkozás lép.

(18)

Az arányosság elvével összhangban, a Bizottságra az EUMSZ 290. és 291. cikkének
megfelelően ruházott hatáskörök összehangolására irányuló alapvető célkitűzések
eléréséhez szükséges és célszerű megállapítani az összehangolás szabályait a
mezőgazdasági és halászati statisztikák területén. E rendelet az Európai Unióról szóló
szerződés 5. cikkének (4) bekezdésével összhangban nem lépi túl az adott célkitűzés
eléréséhez szükséges mértéket.

(19)

A jogbiztonság biztosítása érdekében ez a rendelet nem érinti a hatálybalépése előtt
megkezdett, de még nem végrehajtott intézkedések elfogadására irányuló eljárásokat.

(20)

Mivel a 96/16/EK tanácsi irányelvet érintő módosítások kizárólag a bizottsági eljárásra
vonatkoznak, az irányelvet a tagállamoknak nem kell átültetniük.

ELFOGADTÁK EZT A RENDELETET:
1. cikk
A mellékletben felsorolt jogi aktusok a mellékletnek megfelelően módosulnak.
2. cikk
Ez a rendelet nem érinti a mellékletben felsorolt jogi aktusok által előírt, e rendelet
hatálybalépése előtt megkezdett, de még nem végrehajtott intézkedések elfogadására irányuló
eljárásokat.
3. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon
lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, -án/-én.

Az Európai Parlament részéről
az elnök
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MELLÉKLET
1. A Tanács 1996. március 19-i 96/16/EK irányelve a tej és tejtermékek
statisztikai felméréséről28.
A 96/16/EK irányelv a következőképpen módosul:
1.

Az 1. cikkben a 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2. éves felmérést készítenek a tej termeléséről és felhasználásáról a gazdaságok körében. A
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló
jogi aktusokat fogadjon el a gazdaságok meghatározása tekintetében.”
2.

A 3. cikk (2) és (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6a. cikknek megfelelően felhatalmazáson
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a felmérések hatálya alá tartozó tejtermékek listája
tekintetében, valamint kidolgozza a különböző termékekkel kapcsolatos eredmények átadása
során alkalmazásra kerülő szabványos meghatározásokat.”
3.

A szöveg a következő 6a. cikkel egészül ki:
„6a. cikk

(1)
A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételekkel felhatalmazást kap
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.
(2) Az 1. cikk (2) bekezdése, valamint a 3. cikk (2) bekezdése szerinti felhatalmazás
gyakorlása során a Bizottság gondoskodik arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
ne rójanak jelentős adminisztratív többletterhet a tagállamokra és az adatszolgáltatókra.
(3)
A Bizottságnak az 1. cikk (2) bekezdésében és a 3. cikk (2) bekezdésében említett,
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására adott felhatalmazás határozatlan időre szól,
(Publications office: please insert the exact date of the entry into force of the amending
Regulation)-tól/-től kezdődő hatállyal.
(4)
Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 1. cikk (2)
bekezdésében és a 3. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást.
A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt
későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson
alapuló jogi aktusok érvényességét.
(5)
Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásakor a Bizottság haladéktalanul és
egyidejűleg értesíti erről a körülményről az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
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(6)
Az 1. cikk (2) bekezdése és a 3. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott,
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek vagy
a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapos határidőn belül sem az
Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam
lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére
ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.”
4.

A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„7. cikk

(1)
A Bizottság munkáját az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i
223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel(*) létrehozott európai statisztikai
rendszer bizottsága segíti. Az említett bizottság a Bizottság végrehajtási hatásköreinek
gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános
elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet(**) értelmében vett bizottságnak minősül.
(2)
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell
alkalmazni.
______________
(*) HL L 87., 2009.3.31., 164. o.
(**) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.”
2. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. december 5-i 138/2004/EK rendelete a
közösségi mezőgazdasági számlarendszerről29.
A 138/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:
1.

A 2. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 4. cikknek megfelelően felhatalmazáson
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az EAA-módszertan frissítése tekintetében.”
2.

A 3. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 4. cikknek megfelelően felhatalmazáson
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. mellékletben megállapított adatok továbbítására
vonatkozó változók és határidők jegyzékének frissítése tekintetében.”
3.

A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„4. cikk
A felhatalmazáson alapuló hatáskörök gyakorlása
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(1)
A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételekkel felhatalmazást kap
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.
(2)
A 2. cikk (2) bekezdése, valamint a 3. cikk (3) bekezdése szerinti felhatalmazás
gyakorlása során a Bizottság gondoskodik arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
ne rójanak jelentős adminisztratív többletterhet a tagállamokra és az adatszolgáltatókra.
(3)
A Bizottságnak a 2. cikk (2) bekezdésében és 3. cikk (3) bekezdésében említett,
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására adott felhatalmazás határozatlan időre szól,
(Publications office: please insert the exact date of the entry into force of the amending
Regulation)-tól/-től kezdődő hatállyal.
(4)
Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (2) és a 3. cikk
(3) bekezdésében említett felhatalmazást.
A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt
későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson
alapuló jogi aktusok érvényességét.
(5)
Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásakor a Bizottság haladéktalanul és
egyidejűleg értesíti erről a körülményről az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6)
A 2. cikk (2) bekezdése és a 3. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott,
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek vagy
a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapos határidőn belül sem az
Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam
lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére
ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.”
3. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1921/2006/EK
rendelete a tagállamokban kirakodott halászati termékekre vonatkozó
statisztikai adatszolgáltatásról és az 1382/91/EGK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről30.
Az 1921/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:
1.

A 6. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia a jelentéseket és következtetéseit a tagállamok elé
kell terjesztenie.”
2.

A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„9. cikk
A mellékletek frissítése

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a mellékletek technikai kiigazítása tekintetében.”
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3.

A szöveg a következő 10a. cikkel egészül ki:
„10a. cikk
A felhatalmazáson alapuló hatáskörök gyakorlása

(1)
A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételekkel felhatalmazást kap
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.
(2)
A 9. cikk szerinti felhatalmazás gyakorlása során a Bizottság gondoskodik arról, hogy
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős adminisztratív többletterhet a
tagállamokra és az adatszolgáltatókra.
(3)
A Bizottságnak a 9. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
elfogadására adott felhatalmazás határozatlan időre szól, (Publications office: please insert the
exact date of the entry into force of the amending Regulation)-tól/-től kezdődő hatállyal.
(4)
Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 9. cikkben említett
felhatalmazást.
A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt
későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson
alapuló jogi aktusok érvényességét.
(5)
Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásakor a Bizottság haladéktalanul és
egyidejűleg értesíti erről a körülményről az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6)
A 9. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép
hatályba, ha az Európai Parlamentnek vagy a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő
két hónapos határidőn belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene
kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind
a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy
a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.”
4.

A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„11. cikk
A bizottság

(1)
A Bizottság munkáját a 223/2009/EK rendelettel létrehozott európai statisztikai
rendszer bizottsága segíti. Az említett bizottság a Bizottság végrehajtási hatásköreinek
gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános
elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet(*) értelmében vett bizottságnak minősül.
(2)
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell
alkalmazni.
______________
(*) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.”
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4. Az Európai Parlament és a Tanács 2008. július 9-i 762/2008/EK rendelete a
tagállamok által benyújtandó, akvakultúrára vonatkozó statisztikákról és a
788/96/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről31.
A 762/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:
1.

A 6. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia a jelentéseket és következtetéseit a tagállamok elé
kell terjesztenie.”
2.

A 9. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a mellékletek technikai módosításai tekintetében.”
3.

A szöveg a következő 9a. cikkel egészül ki:
„9a. cikk
A felhatalmazáson alapuló hatáskörök gyakorlása

(1)
A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételekkel felhatalmazást kap
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.
(2)
A 9. cikk (1) bekezdése szerinti felhatalmazás gyakorlása során a Bizottság
gondoskodik arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős
adminisztratív többletterhet a tagállamokra és az adatszolgáltatókra.
(3)
A Bizottságnak a 9. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
elfogadására adott felhatalmazás határozatlan időre szól, (Publications office: please insert the
exact date of the entry into force of the amending Regulation)-tól/-től kezdődő hatállyal.
(4)
Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 9. cikk (1)
bekezdésében említett felhatalmazást.
A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt
későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson
alapuló jogi aktusok érvényességét.
(5)
Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásakor a Bizottság haladéktalanul és
egyidejűleg értesíti erről a körülményről az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6)
A 9. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak
akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését
követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást,
illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a
Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a
Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.”
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4.

A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„10. cikk
A bizottság

(1)
A Bizottság munkáját a 223/2009/EK rendelettel létrehozott európai statisztikai
rendszer bizottsága segíti. Az említett bizottság a Bizottság végrehajtási hatásköreinek
gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános
elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet(*) értelmében vett bizottságnak minősül.
(2)
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell
alkalmazni.
______________
(*) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.”
5. Az Európai Parlament és a Tanács 2008. november 19-i 1165/2008/EK
rendelete az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a
93/23/EGK, 93/24/EGK és 93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül
helyezéséről32.
Az 1165/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:
1.

A 18. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„18. cikk
A mellékletek frissítése

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 19. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló
jogi aktusokat fogadjon el az I., II., IV. és V. melléklet módosításai tekintetében.”
2.

A 19. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„19. cikk
A felhatalmazáson alapuló hatáskörök gyakorlása

(1)
A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételekkel felhatalmazást kap
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.
(2)
A 18. cikk szerinti felhatalmazás gyakorlása során a Bizottság gondoskodik arról,
hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős adminisztratív többletterhet a
tagállamokra és az adatszolgáltatókra.
(3)
A Bizottságnak a 18. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
elfogadására adott felhatalmazás határozatlan időre szól, (Publications office: please insert the
exact date of the entry into force of the amending Regulation)-tól/-től kezdődő hatállyal.
(4)
Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 18. cikkben említett
felhatalmazást.
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A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt
későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson
alapuló jogi aktusok érvényességét.
(5)
Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásakor a Bizottság haladéktalanul és
egyidejűleg értesíti erről a körülményről az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6)
A 18. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép
hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő
két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve
ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról
tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a Tanács
kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.”
6. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. március 11-i 216/2009/EK rendelete
az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató
tagállamok által a névleges fogási statisztikák benyújtásáról33.
A 216/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:
1.

A 2. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5. cikknek megfelelően felhatalmazáson
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a statisztikai halászati területek és alkörzeteik, valamint a
halfajok listáinak módosítása tekintetében.”
2.

Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„5. cikk

(1)
A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételekkel felhatalmazást kap
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.
(2)
A 2. cikk (5) bekezdése szerinti felhatalmazás gyakorlása során a Bizottság
gondoskodik arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős
adminisztratív többletterhet a tagállamokra és az adatszolgáltatókra.
(3)
A Bizottságnak a 2. cikk (5) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi
aktusok elfogadására adott felhatalmazás határozatlan időre szól, (Publications office: please
insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation)-tól/-től kezdődő
hatállyal.
(4)
Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (5)
bekezdésében említett felhatalmazást.
A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt
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későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson
alapuló jogi aktusok érvényességét.
(5)
Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásakor a Bizottság haladéktalanul és
egyidejűleg értesíti erről a körülményről az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6)
A 2. cikk (5) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak
akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését
követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást,
illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a
Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a
Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.”
3.

A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„6. cikk

(1) 1996. november 14-ig a tagállamoknak részletes jelentést kell benyújtaniuk a
Bizottságnak, amelyben leírják, hogyan számították ki a fogási adatokat, továbbá megadják az
adatok reprezentativitásának és megbízhatóságának mértékét. A Bizottság elkészíti ezeknek a
jelentéseknek az összefoglalóját, amelyet a tagállamok körében megvitatnak.
(2) A tagállamok három hónapon belül értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésnek megfelelően
bevezetett információk bármilyen módosításáról.
(3) A módszertani jelentéseket, az adatokhoz való hozzáférést, az adatok megbízhatóságát,
valamint az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos más lényeges kérdéseket a tagállamokkal
együtt évente egyszer kell megvizsgálni.”
7. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. március 11-i 217/2009/EK rendelete
az Atlanti-óceán északnyugati részén halászatot folytató tagállamok fogási és
tevékenységi statisztikájának benyújtásáról34.
A 217/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:
1.

A 2. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6. cikknek megfelelően felhatalmazáson
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a fajok és a statisztikai halászterületek felsorolása, e
halászterületek leírása, valamint a halászati tevékenységre, a halászfelszerelésekre, a
hajóméretekre és a halászati módszerekre vonatkozó méretnagyságok, kódok és
meghatározások módosításai tekintetében.”
2.

A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„6. cikk

(1)
A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételekkel felhatalmazást kap
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.
34
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(2)
A 2. cikk (4) bekezdése szerinti felhatalmazás gyakorlása során a Bizottság
gondoskodik arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak további jelentős
adminisztratív terhet a tagállamokra és az adatszolgáltatókra.
(3)
A Bizottságnak a 2. cikk (4) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi
aktusok elfogadására adott felhatalmazás határozatlan időre szól, (Publications office: please
insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation)-tól/-től kezdődő
hatállyal.
(4)
Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (4)
bekezdésében említett felhatalmazást.
A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt
későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson
alapuló jogi aktusok érvényességét.
(5)
Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásakor a Bizottság haladéktalanul és
egyidejűleg értesíti erről a körülményről az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6)
A 2. cikk (4) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak
akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését
követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást,
illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a
Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a
Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.”
3.

A 7. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A módszertani jelentéseket, az adatokhoz való hozzáférést, az adatok megbízhatóságát,
valamint az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos más lényeges kérdéseket a tagállamokkal
együtt évente egyszer kell megvizsgálni.”
8. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. március 11-i 218/2009/EK rendelete
az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges
fogási statisztikájának benyújtásáról35.
A 218/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:
1.

A 2. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5. cikknek megfelelően felhatalmazáson
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a fajok és a statisztikai halászati területek felsorolásaira, e
halászati területek leírására és az adatok összesítésének megengedett mértékére vonatkozó
módosítások tekintetében.”
2.

Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„5. cikk
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(1)
A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételekkel felhatalmazást kap
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.
(2)
A 2. cikk (3) bekezdése szerinti felhatalmazás gyakorlása során a Bizottság
gondoskodik arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős
adminisztratív többletterhet a tagállamokra és az adatszolgáltatókra.
(3)
A Bizottságnak a 2. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi
aktusok elfogadására adott felhatalmazás határozatlan időre szól, (Publications office: please
insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation)-tól/-től kezdődő
hatállyal.
(4)
Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (3)
bekezdésében említett felhatalmazást.
A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt
későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson
alapuló jogi aktusok érvényességét.
(5)
Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásakor a Bizottság haladéktalanul és
egyidejűleg értesíti erről a körülményről az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6)
A 2. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak
akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését
követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást,
illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a
Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a
Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.”
3.

A 6. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A módszertani jelentéseket, az adatokhoz való hozzáférést, az adatok megbízhatóságát,
valamint az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos más lényeges kérdéseket a tagállamokkal
együtt évente egyszer kell megvizsgálni.”
9. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. június 18-i 543/2009/EK rendelete a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről36.
Az 543/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:
1.

A 6. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikkel összhangban felhatalmazáson
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a mellékletben meghatározott adattovábbítási táblázatok
módosítása tekintetében.”
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A szöveg a következő 8a. cikkel egészül ki:
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„8a. cikk
A felhatalmazáson alapuló hatáskörök gyakorlása
(1)
A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételekkel felhatalmazást kap
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.
(2)
A 6. cikk (2) bekezdése szerinti felhatalmazás gyakorlása során a Bizottság
gondoskodik arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős
adminisztratív többletterhet a tagállamokra és az adatszolgáltatókra.
(3)
A Bizottságnak a 6. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi
aktusok elfogadására adott felhatalmazás határozatlan időre szól, (Publications office: please
insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation)-tól/-től kezdődő
hatállyal.
(4)
Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (2)
bekezdésében említett felhatalmazást.
A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt
későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson
alapuló jogi aktusok érvényességét.
(5)
Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásakor a Bizottság haladéktalanul és
egyidejűleg értesíti erről a körülményről az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6)
A 6. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak
akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését
követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást,
illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a
Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a
Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.”
3.

A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„9. cikk
A bizottsági eljárás

(1)
A Bizottság munkáját az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i
223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel(*) létrehozott európai statisztikai
rendszer bizottsága segíti. Az említett bizottság a Bizottság végrehajtási hatásköreinek
gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános
elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet(**) értelmében vett bizottságnak minősül.
(2)
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell
alkalmazni.
______________
(*) HL L 87., 2009.3.31., 164. o.
(**) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.”
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