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2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 (c) (i) bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(i) biztosítsa, hogy a szabályozási 

együttmőködésrıl szóló fejezet a 

kereskedelem azon lehetséges jövıbeli, 

nem vámjellegő, a kkv-kat aránytalan 

mértékben sújtó akadályainak 

azonosításával és elhárításával elısegítse 

az átlátható, jól mőködı és versenybarát 

gazdasági környezet megteremtését, 

egyúttal pedig az EUMSZ 191. cikkében 

lefektetett elıvigyázatossági elvvel 

összhangban munkahelyi biztonsági és 

egészségvédelmi, fogyasztóvédelmi, 

munkaügyi, környezetvédelmi és állatjóléti 

jogszabályok, valamint az Unión belüli 

kulturális sokféleség legmagasabb szintő 

védelmének kialakítását és fenntartását is 

szolgálja; a szabályozási autonómia teljes 

körő tiszteletben tartásával támogassa a 

szabályozók közötti, a lehetı 

legátláthatóbb módon és az érdekelt felek 

bevonásával zajló strukturált párbeszéd és 

együttmőködés létrehozását; vegyen fel 

átfogó szabályokat a szabályozási 

összhangról és átláthatóságról az árukra és 

szolgáltatásokra vonatkozó eredményes, 

költséghatékony és összeegyeztethetıbb 

szabályozás kialakítása és végrehajtása 

érdekében; az évek óta különbözı fórumok 

– többek között a Transzatlanti Gazdasági 

Tanács és a Magas Szintő Szabályozási 

Együttmőködési Fórum keretében zajló 

tárgyalásokból leszőrt tapasztalatok alapján 

(i) biztosítsa, hogy a szabályozási 

együttmőködésrıl szóló fejezet a 

kereskedelem azon lehetséges jövıbeli, 

nem vámjellegő, a kkv-kat aránytalan 

mértékben sújtó akadályainak 

azonosításával és elhárításával elısegítse 

az átlátható, jól mőködı és versenybarát 

gazdasági környezet megteremtését, 

egyúttal pedig az EUMSZ 191. cikkében 

lefektetett elıvigyázatossági elvvel 

összhangban munkahelyi biztonsági és 

egészségvédelmi, fogyasztóvédelmi, 

munkaügyi, környezetvédelmi és állatjóléti 

jogszabályok, valamint az Unión belüli 

kulturális sokféleség legmagasabb szintő 

védelmének kialakítását és fenntartását is 

szolgálja; a szabályozási autonómia teljes 

körő tiszteletben tartásával támogassa a 

szabályozók közötti, a lehetı 

legátláthatóbb módon és az érdekelt felek 

bevonásával zajló strukturált párbeszéd és 

együttmőködés létrehozását; vegyen fel 

átfogó szabályokat a szabályozási 

összhangról és átláthatóságról az árukra és 

szolgáltatásokra vonatkozó eredményes, 

költséghatékony és összeegyeztethetıbb 

szabályozás kialakítása és végrehajtása 

érdekében; az évek óta különbözı fórumok 

– többek között a Transzatlanti Gazdasági 

Tanács és a Magas Szintő Szabályozási 

Együttmőködési Fórum keretében zajló 

tárgyalásokból leszőrt tapasztalatok alapján 
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mindkét tárgyaló félnek meg kell 

határoznia, és egyértelmően meg kell 

fogalmaznia, mely technikai és eljárási 

standardokat tekinti alapvetı 

fontosságúnak és megváltoztathatatlannak, 

melyek esetében alkalmazható közös 

megközelítés, mely területeken van 

szükség szigorú közös elıírásokon és erıs 

piacfelügyeleti rendszeren alapuló 

kölcsönös elismerésre, és hol lehet 

egyszerően csak jobb információcserére 

szükség, hogy hasonlóképpen biztosítsa, 

hogy a megállapodás ne érintse a még 

kialakításra váró normákat az USA 

jogszabályaitól és normáitól az EU-hoz 

képest nagy mértékben eltérı területeken, 

amilyen például a hatályos 

(keret)jogszabályok végrehajtása (pl. a 

REACH), új jogszabályok elfogadása (pl. 

klónozás) vagy a védelem szintjét érintı 

jövıbeli meghatározások (pl. 

hormonháztartást zavaró anyagok); hogy 

biztosítsa, hogy a TTIP keretében történı 

szabályozási együttmőködéssel kapcsolatos 

rendelkezések nem írnak elı eljárási 

követelményt a vonatkozó uniós 

jogszabályok elfogadására, és nem 

keletkeztetnek érvényesíthetı jogokat e 

tekintetben; 

mindkét tárgyaló félnek meg kell 

határoznia, és egyértelmően meg kell 

fogalmaznia, mely technikai és eljárási 

standardokat tekinti alapvetı 

fontosságúnak és megváltoztathatatlannak, 

melyek esetében alkalmazható közös 

megközelítés, mely területeken van 

szükség szigorú közös elıírásokon és erıs 

piacfelügyeleti rendszeren alapuló 

kölcsönös elismerésre, – például a 

gyógyszergyárak ellenırzése esetében –,  

és hol lehet egyszerően csak jobb 

információcserére szükség, hogy 

hasonlóképpen biztosítsa, hogy a 

megállapodás ne érintse a még kialakításra 

váró normákat az USA jogszabályaitól és 

normáitól az EU-hoz képest nagy 

mértékben eltérı területeken, amilyen 

például a hatályos (keret)jogszabályok 

végrehajtása (pl. a REACH), új 

jogszabályok elfogadása (pl. klónozás) 

vagy a védelem szintjét érintı jövıbeli 

meghatározások (pl. hormonháztartást 

zavaró anyagok); hogy biztosítsa, hogy a 

TTIP keretében történı szabályozási 

együttmőködéssel kapcsolatos 

rendelkezések nem írnak elı eljárási 

követelményt a vonatkozó uniós 

jogszabályok elfogadására, és nem 

keletkeztetnek érvényesíthetı jogokat e 

tekintetben; 

Or. en 
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1 (d) (i) bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(i) gondoskodjon arról, hogy a piacra 

jutásról és a szabályozási 

együttmőködésrıl folyó tárgyalások 

keretében ambiciózus szabályokat és 

elveket alkossanak, szem elıtt tartva, hogy 

minden pillérnek megvannak az érzékeny 

pontjai, többek között de nem kizárólag 

olyan kérdésekrıl, mint a fenntartható 

fejlıdés, az energetika, a kkv-k, a 

beruházás és a szellemi tulajdon; 

(i) gondoskodjon arról, hogy a piacra 

jutásról és a szabályozási 

együttmőködésrıl folyó tárgyalások 

keretében ambiciózus szabályokat és 

elveket alkossanak, szem elıtt tartva, hogy 

minden pillérnek megvannak az érzékeny 

pontjai, többek között de nem kizárólag 

olyan kérdésekrıl, mint a fenntartható 

fejlıdés, az energetika, a gyógyszerek, a 

kkv-k, a beruházás és a szellemi tulajdon; 

Or. en 

 

 


