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Módosítás 9
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Elfogadható hibakockázat Statisztikai hibaarány

Or. en

Indokolás

Mivel semmilyen hiba nem „elfogadható”, kerülni kell az „elfogadható hibakockázat” 
kifejezést és helyette a nemzetközileg használt „statisztikai hibaarány” kifejezés használandó.

Módosítás 10
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jogalkotó hatóság az EUMSZ 322. 
cikkében megállapított eljárás szerint a 
költségvetés megfelelően aggregált 
szintjén meghatározza az elfogadható 
hibakockázat mértékét. Az erre vonatkozó 
határozatot az éves mentesítési eljárás 
során figyelembe kell venni, a 157. cikk 
(2) bekezdésével összhangban.

Felülvizsgált vagy új kiadásokra 
vonatkozó javaslatok benyújtásakor a
Bizottságnak meg kell becsülnie az 
igazgatási és ellenőrzési rendszerek 
költségeit, valamint a javasolt jogszabály 
hibakockázatának szintjét alaponként és 
tagállamonként.

Or. en

Módosítás 11
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elfogadható hibakockázat szintje a 
kontrolltevékenységek költség-haszon 
elemzésén alapul. A tagállamok és az 55. 
cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
említett szervezetek és személyek kérésre 
tájékoztatják a Bizottságot a 
kontrolltevékenységek általuk viselt 
költségeiről, valamint az uniós 
költségvetésből finanszírozott 
tevékenységek számáról és méretéről.

Ha a program végrehajtása során a 
hibaszint folyamatosan magas, a 
Bizottságnak azonosítania kell az
ellenőrzési rendszerek gyenge pontjait és 
elemeznie kell a lehetséges korrekciós 
intézkedések költségét és hasznait, majd 
meg kell tennie a megfelelő lépéseket, 
úgymint az alkalmazandó rendelkezések 
egyszerűsítése, a program átalakítása, az 
ellenőrzések megszigorítása vagy szükség 
esetén a tevékenység befejezése.

Or. en

Módosítás 12
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elfogadható hibakockázat szintjét 
szorosan nyomon kell követni, és a 
kontrollkörnyezet jelentős változása esetén 
felül kell vizsgálni.

A nemzeti igazgatási és ellenőrzési 
rendszerek teljes hatékonyságának szerves 
részét képezik a tagállamok által 
benyújtott, e rendszerekkel kapcsolatos 
hitelesített igazgatási megbízhatósági 
nyilatkozatok.

Or. en

Módosítás 13
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok tiszteletben tartják a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, 

1. Ha a Bizottság a költségvetést 
megosztott igazgatás keretében hajtja 
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az átláthatóság és a 
megkülönböztetésmentesség elveit, és az 
uniós alapok igazgatása során biztosítják az 
uniós fellépés láthatóságát. Ennek 
érdekében a tagállamok teljesítik 
ellenőrzési és számviteli kötelezettségeiket, 
és vállalják az ebből fakadó, e rendeletben 
meghatározott felelősséget. Kiegészítő 
rendelkezések ágazatspecifikus 
szabályokban állapíthatók meg.

végre, a költségvetés végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokat a tagállamokra 
ruházzák. A tagállamok tiszteletben tartják 
a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás, az átláthatóság és a 
megkülönböztetésmentesség elveit, és az 
uniós alapok igazgatása során biztosítják az 
uniós fellépés láthatóságát. Ennek 
érdekében a tagállamok teljesítik 
ellenőrzési és számviteli kötelezettségeiket, 
és vállalják az ebből fakadó, e rendeletben 
meghatározott felelősséget. Kiegészítő 
rendelkezések ágazatspecifikus 
szabályokban állapíthatók meg.

Or. fr

Módosítás 14
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a költségvetés 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
elvégzése során megelőzik, felderítik és 
kijavítják a szabálytalanságokat és 
csalásokat. Ennek érdekében szükség 
szerint helyszíni vizsgálatokat is magukban 
foglaló előzetes és utólagos ellenőrzéseket 
végeznek, biztosítandó a költségvetésből 
finanszírozott fellépések eredményes 
elvégzését és helyes végrehajtását, a 
jogosulatlanul kifizetett összegek 
visszafizettetését és az esetlegesen 
szükséges jogi eljárások megindítását.

A tagállamok a költségvetés 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
elvégzése során megelőzik, felderítik és 
kijavítják a szabálytalanságokat és 
csalásokat. Ennek érdekében az 
arányosság elvével összhangban szükség 
szerint helyszíni vizsgálatokat is magukban 
foglaló előzetes és utólagos ellenőrzéseket 
végeznek, biztosítandó a költségvetésből 
finanszírozott fellépések eredményes 
elvégzését és helyes végrehajtását. Szükség 
esetén elvégzik a jogosulatlanul kifizetett 
összegek visszafizettetését és az 
esetlegesen szükséges jogi eljárások 
megindítását. Amennyiben a tagállamok 
haladéktalanul ismertetik a Bizottsággal 
az általuk felfedezett hibákat és/vagy 
szabálytalanságokat, és orvosolják azokat, 
mentesülhetnek az e hibákkal és/vagy 
szabálytalanságokkal kapcsolatos 
pénzügyi korrekció alól.
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Or. en

Módosítás 15
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a költségvetés 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
elvégzése során megelőzik, felderítik és 
kijavítják a szabálytalanságokat és 
csalásokat. Ennek érdekében szükség 
szerint helyszíni vizsgálatokat is magukban 
foglaló előzetes és utólagos ellenőrzéseket 
végeznek, biztosítandó a költségvetésből 
finanszírozott fellépések eredményes 
elvégzését és helyes végrehajtását, a 
jogosulatlanul kifizetett összegek 
visszafizettetését és az esetlegesen 
szükséges jogi eljárások megindítását.

A tagállamok a költségvetés 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
elvégzése során megelőzik, felderítik és 
kijavítják a szabálytalanságokat és 
csalásokat. Ennek érdekében, az 
ágazatspecifikus szabályok tiszteletben 
tartásával szükség szerint helyszíni 
vizsgálatokat is magukban foglaló előzetes 
és utólagos ellenőrzéseket végeznek, 
biztosítandó a költségvetésből 
finanszírozott fellépések eredményes 
elvégzését és helyes végrehajtását, a 
jogosulatlanul kifizetett összegek 
visszafizettetését és az esetlegesen 
szükséges jogi eljárások megindítását.

Or. fr

Módosítás 16
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ágazatspecifikus szabályokkal 
összhangban a tagállamok egy vagy több 
állami szervet akkreditálnak, amelyek 
kizárólagos felelősséget vállalnak az 
akkreditáció körébe tartozó alapok
megfelelő igazgatásáért és ellenőrzéséért.
Ez nem érinti annak lehetőségét, hogy ezek 
a szervek az uniós alapok igazgatásától 
független feladatokat is ellássanak, vagy 

A tagállami hatóságok az ágazatspecifikus
szabályokban rögzített kritériumoknak és 
eljárásoknak megfelelően az uniós alapok 
igazgatásáért és ellenőrzéséért felelős 
szerveket akkreditálnak. Ez nem érinti 
annak lehetőségét, hogy ezek a szervek az 
uniós alapok igazgatásától független 
feladatokat is ellássanak, vagy hogy egyes 
feladataik ellátásával más szerveket 
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hogy egyes feladataik ellátásával más 
szerveket bízzanak meg.

bízzanak meg.

Or. en

Indokolás

A Bizottság 2011. március 12-i informális dokumentumában javasolt módosítások.

Módosítás 17
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ágazatspecifikus szabályokkal 
összhangban a tagállamok egy vagy több 
állami szervet akkreditálnak, amelyek 
kizárólagos felelősséget vállalnak az 
akkreditáció körébe tartozó alapok 
megfelelő igazgatásáért és ellenőrzéséért. 
Ez nem érinti annak lehetőségét, hogy 
ezek a szervek az uniós alapok 
igazgatásától független feladatokat is 
ellássanak, vagy hogy egyes feladataik 
ellátásával más szerveket bízzanak meg.

Az ágazatspecifikus szabályok 
meghatározzák a Bizottság és a tagállamok 
szerepét az uniós alapok kezelésében és 
ellenőrzésében.

Or. fr

Módosítás 18
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az akkreditációt tagállami hatóság végzi 
azokkal az ágazatspecifikus szabályokkal 
összhangban, amelyek biztosítják, hogy az 
akkreditált szerv képes az alapok 
megfelelő igazgatására. Az 
ágazatspecifikus szabályok 

törölve
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meghatározhatják a Bizottság 
akkreditációs folyamatban játszott 
szerepét is.

Or. fr

Módosítás 19
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az akkreditációt tagállami hatóság végzi 
azokkal az ágazatspecifikus szabályokkal 
összhangban, amelyek biztosítják, hogy az 
akkreditált szerv képes az alapok megfelelő 
igazgatására. Az ágazatspecifikus 
szabályok meghatározhatják a Bizottság 
akkreditációs folyamatban játszott szerepét 
is.

Az akkreditációt tagállami hatóság végzi 
azokkal az ágazatspecifikus szabályokkal 
összhangban, amelyek biztosítják, hogy az 
akkreditált szerv képes az alapok megfelelő 
igazgatására. Az ágazatspecifikus 
szabályok meghatározzák a Bizottság 
akkreditációs folyamatban játszott szerepét 
is.

Or. en

Indokolás

A Bizottság 2011. március 12-i informális dokumentumában javasolt módosítások.

Módosítás 20
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az akkreditáló hatóság felelős a szerv 
felügyeletéért és minden olyan szükséges 
intézkedés meghozataláért, amelynek célja 
a szerv működésében jelentkező 
hiányosságok megszüntetése, ideértve az 
akkreditáció felfüggesztését vagy 
visszavonását is.

törölve
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Or. fr

Módosítás 21
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az akkreditáló hatóság felelős a szerv 
felügyeletéért és minden olyan szükséges
intézkedés meghozataláért, amelynek célja
a szerv működésében jelentkező 
hiányosságok megszüntetése, ideértve az 
akkreditáció felfüggesztését vagy 
visszavonását is.

Az akkreditáló hatóság a rendelkezésre 
álló ellenőrzések és ellenőrzési 
eredmények alapján ellenőrzi, hogy az 
akkreditált szervek megfelelnek-e az 
akkreditációs kritériumoknak. Az 
akkreditáló hatóság meghoz minden olyan 
szükséges intézkedést, amelynek célja az 
általa akkreditált szervekre bízott 
feladatok végrehajtásában jelentkező 
hiányosságok megszüntetése, ideértve az 
akkreditáció felfüggesztését vagy 
visszavonását is.

A tagállamokon belüli akkreditált szervek:
a) ellenőrzéseket hajtanak végre, valamint 
hatékony és eredményes belső ellenőrzési 
rendszert hoznak létre;
b) a következő év március 1-jéig 
benyújtják a Bizottságnak a következőket:
i. a rájuk bízott feladatok végrehajtása 
során felmerült kiadások tekintetében 
készített és a Bizottságnak visszatérítés 
céljából benyújtott éves elszámolások, 
amelyek tartalmazzák azokat a 
kedvezményezetteknek kifizetett 
összegeket is, amelyekre vonatkozóan 
behajtási eljárás van folyamatban;
ii. az elvégzett, rendelkezésre álló 
ellenőrzések és vizsgálatok eredményének 
összefoglalóját, a rendszeres vagy 
visszatérő hiányosságok elemzésével és a 
foganatosított vagy tervezett korrekciós 
intézkedésekkel és azok eredményével 
együtt;
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iii. miniszteri szinten aláírt igazgatási 
nyilatkozatot arról, hogy ésszerű 
mértékben megbizonyosodtak az 
alábbiakról: 
– az elszámolásokban foglalt információk 
megbízható és valós képet adnak; 
– az elszámolásokban említett kiadásokat 
az eredetileg tervezett célra és a hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodás elvének 
megfelelően használták fel;
– az alkalmazott ellenőrző intézkedések 
szükséges mértékben garantálják az 
alapul szolgáló tranzakciók jogszerűségét 
és szabályszerűségét. 
A dokumentumokhoz mellékelik egy 
független ellenőrző szerv nemzetközileg 
elfogadott könyvvizsgálati standardok 
szerint kiadott véleményét az igazgatási 
nyilatkozatról. Az ellenőrző szerv jelenti, 
ha a vizsgálat megkérdőjelezi az 
igazgatási nyilatkozatban tett 
kijelentéseket. Egy a véleményhez csatolt 
mellékletben be kell mutatni az 
alaponkénti hibaarányt, a hibák elemzését 
és a fenntartásokat;
c) a 31. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
biztosítják az uniós alapok címzettjeinek 
utólagos évenkénti közzétételét; továbbá
d) biztosítják a személyes adatoknak a 
95/46/EK irányelvben meghatározott 
elveket kielégítő védelmét.
Ha egy tagállam szakpolitikai 
területenként egynél több előzetes és 
utólagos ellenőrzések végzésére 
feljogosított szervet akkreditált, a 
következő pénzügyi év március 15-ig 
összefoglaló jelentést nyújt be a 
Bizottságnak, amelyben a vonatkozó 
szakpolitikai terület tekintetében nemzeti 
szintű áttekintést ad valamennyi 
igazgatási megbízhatósági nyilatkozatról 
és a független ellenőrző szervek azokra 
vonatkozó véleményeiről.
A tagállamok szükség esetén és adott 
esetben bírósági eljárásokat 
kezdeményeznek.



AM\868923HU.doc 11/20 PE466.988v01-00

HU

Amennyiben a tagállamok haladéktalanul 
ismertetik a Bizottsággal az általuk 
felfedezett hibákat és/vagy 
szabálytalanságokat, és orvosolják azokat, 
mentesülhetnek az e hibákkal és/vagy 
szabálytalanságokkal kapcsolatos 
pénzügyi korrekció alól.

Or. en

Módosítás 22
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az e cikk (3) bekezdése értelmében 
akkreditált szervek:

4. A tagállamok megfelelő szinten:

Or. fr

Módosítás 23
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az e cikk (3) bekezdése értelmében 
akkreditált szervek:

4. Funkcióiknak megfelelően az e cikk (3) 
bekezdése értelmében akkreditált szervek:

Or. en

Indokolás

A Bizottság 2011. március 12-i informális dokumentumában javasolt módosítások.

Módosítás 24
Jens Geier
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Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) pontos, teljes körű és megbízható 
információkat időben biztosító éves
számviteli rendszert alkalmaznak;

b) pontos, teljes körű és megbízható 
információkat időben biztosító számviteli 
rendszert alkalmaznak;

Or. en

Indokolás

A Bizottság 2011. március 12-i informális dokumentumában javasolt módosítások.

Módosítás 25
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az akkreditált szervtől funkcionálisan 
független ellenőrző szolgálat által, 
nemzetközileg elfogadott könyvvizsgálati 
standardok szerint elvégzett független 
külső ellenőrzésnek vetik alá magukat;

törölve

Or. fr

Módosítás 26
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az akkreditált szervtől funkcionálisan 
független ellenőrző szolgálat által, 
nemzetközileg elfogadott könyvvizsgálati 
standardok szerint elvégzett független 
külső ellenőrzésnek vetik alá magukat;

törölve
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Or. en

Indokolás

A Bizottság 2011. március 12-i informális dokumentumában javasolt módosítások.

Módosítás 27
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 31. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
biztosítják az uniós alapok címzettjeinek
éves utólagos közzétételét;

d) a 31. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
biztosítják az uniós alapok címzettjeinek 
utólagos közzétételét, valamint a 
személyes adatoknak a 95/46/EK 
irányelvben meghatározott elveket 
kielégítő védelmét;

Or. en

Indokolás

A Bizottság 2011. március 12-i informális dokumentumában javasolt módosítások beillesztése 
és az eredeti bizottsági javaslat 56. cikke (4) bekezdése d) és f) pontjának összevonása.

Módosítás 28
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 4 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) biztosítják a személyes adatoknak a 
95/46/EK irányelvben meghatározott 
elveket kielégítő védelmét.

törölve

Or. en

Indokolás

A Bizottság 2011. március 12-i informális dokumentumában javasolt módosítások beillesztése 
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és az eredeti bizottsági javaslat 56. cikke (4) bekezdése d) és f) pontjának összevonása.

Módosítás 29
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e cikk (3) bekezdése értelmében 
akkreditált szervek a következő pénzügyi 
év február 1-jéig benyújtják a Bizottságnak 
a következőket:

A tagállamok megfelelő szinten benyújtják 
a Bizottságnak a következőket:

Or. fr

Módosítás 30
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e cikk (3) bekezdése értelmében 
akkreditált szervek a következő pénzügyi 
év február 1-jéig benyújtják a 
Bizottságnak a következőket:

Funkcióiknak megfelelően az e cikk (3) 
bekezdése értelmében akkreditált szervek a 
következő pénzügyi év március 1-jéig 
benyújtják a Bizottságnak a következőket:

Or. en

Módosítás 31
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a rájuk bízott feladatok teljesítése során 
felmerült kiadások tekintetében készített 

a) a rájuk bízott feladatok teljesítése során 
felmerült kiadások tekintetében készített 
elszámolások, és egy igazgatási 
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elszámolások; nyilatkozat, amely igazolja az alábbiakat:
- az elszámolások teljes körűek és 
pontosak;
- a hivatkozott kiadásokat az 
ágazatspecifikus szabályoknak 
megfelelően teljesítették;
- az alkalmazott ellenőrzési eljárások 
tartalmazzák a szükséges biztosítékokat a 
végrehajtott tranzakciók jogszerűsége és 
szabályossága vonatkozásában;

Or. fr

Módosítás 32
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a rájuk bízott feladatok teljesítése során 
felmerült kiadások tekintetében készített 
elszámolások;

a) a rájuk bízott feladatok teljesítése során 
felmerült kiadások tekintetében készített
éves elszámolások, beleértve a 
kedvezményezetteknek kifizetett olyan 
összegeket, amelyek vonatkozásában a 
beszedési eljárás folyamatban van vagy 
lezárult;

Or. en

Indokolás

Az első rész a Bizottság 2011. március 12-i informális dokumentumában javasolt 
módosításokat tartalmazza.

Módosítás 33
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) igazgatási megbízhatósági nyilatkozat, 
amely igazolja az elszámolások 
hiánytalanságát, pontosságát és 
hitelességét, a belső kontrollrendszerek 
megfelelő működését, valamint a mögöttes 
tranzakciók jog- és szabályszerűségét és a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elvének tiszteletben tartását;

törölve

Or. fr

Módosítás 34
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) igazgatási megbízhatósági nyilatkozat, 
amely igazolja az elszámolások 
hiánytalanságát, pontosságát és 
hitelességét, a belső kontrollrendszerek 
megfelelő működését, valamint a mögöttes 
tranzakciók jog- és szabályszerűségét és a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elvének tiszteletben tartását;

c) miniszteri szinten aláírt igazgatási
nyilatkozatot arról, hogy ésszerű 
mértékben megbizonyosodtak az 
alábbiakról:

i. a beszámolóban foglalt információk 
megbízható és valós képet adnak;
ii. a beszámolóban szereplő kiadásokat az 
eredetileg tervezett célra, és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvének 
megfelelően használták fel;
iii. az alkalmazott ellenőrzési eljárások 
szükséges mértékben garantálják a 
mögöttes tranzakciók jogszerűségét és 
szabályszerűségét. Egy a nyilatkozathoz 
csatolt mellékletben be kell mutatni az 
alaponkénti hibaarányt, a hibák elemzését 
és a fenntartásokat;
A dokumentumokhoz mellékelik egy 
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független ellenőrző szerv nemzetközileg 
elfogadott könyvvizsgálati standardok 
szerint kiadott véleményét az elszámolások 
hiánytalanságáról, pontosságáról és 
hitelességéről, a bevezetett 
kontrolleljárások megfelelő működéséről, 
valamint a mögöttes tranzakciók 
jogszerűségéről és szabályszerűségéről.

Or. en

Indokolás

A Bizottság 2011. március 12-i informális dokumentumában javasolt módosítások.

Módosítás 35
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) független ellenőrző szerv véleménye az 
e bekezdés c) pontjában meghatározott 
igazgatási megbízhatósági nyilatkozatról, 
annak minden elemét beleértve.

d) független ellenőrző szerv véleménye.

Or. fr

Módosítás 36
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy tagállam szakpolitikai 
területenként egynél több szervet 
akkreditált, a következő pénzügyi év 
február 15-ig összefoglaló jelentést nyújt 
be a Bizottságnak, amelyben a vonatkozó 
szakpolitikai terület tekintetében nemzeti 
szintű áttekintést ad valamennyi 

Ezeket az ágazatspecifikus szabályokban 
meghatározott időpontokban továbbítják a 
Bizottságnak.
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igazgatási megbízhatósági nyilatkozatról 
és a független ellenőrző szervek azokra 
vonatkozó véleményeiről.

Or. fr

Módosítás 37
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy tagállam szakpolitikai területenként 
egynél több szervet akkreditált, a 
következő pénzügyi év február 15-ig 
összefoglaló jelentést nyújt be a 
Bizottságnak, amelyben a vonatkozó 
szakpolitikai terület tekintetében nemzeti 
szintű áttekintést ad valamennyi igazgatási 
megbízhatósági nyilatkozatról és a 
független ellenőrző szervek azokra 
vonatkozó véleményeiről.

Ha egy tagállam szakpolitikai területenként 
egynél több szervet akkreditált, a 
következő pénzügyi év március 15-ig 
összefoglaló jelentést nyújt be a 
Bizottságnak, amelyben a vonatkozó 
szakpolitikai terület tekintetében nemzeti 
szintű áttekintést ad valamennyi igazgatási 
megbízhatósági nyilatkozatról és a
megfelelő független ellenőrző szervek 
véleményeiről.

Or. en

Módosítás 38
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Miután az adott tagállam bemutatta 
észrevételeit, a Bizottság határozhat a 
kifizetések felfüggesztésének vagy 
megszakításának teljes vagy részleges 
feloldásáról. A megszakítás vagy 
felfüggesztés feloldásáról szóló 
határozatot mellékelik a felhatalmazás 
által engedélyezésre jogosult illetékes 
tisztviselő éves tevékenységi jelentéséhez.
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Or. en

Módosítás 39
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b. A tagállamok nemzeti nyilatkozatot 
adnak ki a megosztott igazgatási rendszer 
keretében felmerült kiadásokról. Az ilyen 
nyilatkozatokat miniszteri szinten írják 
alá, az 5. bekezdés c) pontja értelmében 
előírt információkra alapozzák, és úgy 
állítják össze, hogy foglalkozzon legalább 
a létező belső kontrollrendszer 
hatékonyágával, valamint a mögöttes 
tranzakciók jogszerűségével és 
szabályszerűségével. A nyilatkozatról 
véleményt mond egy független ellenőrző 
szerv; a nyilatkozatot az érintett 
költségvetési évet követő év március 15-éig 
nyújtják be a Bizottságnak.
A Számvevőszék – nevezetesen az Európai 
Unió Legfőbb Ellenőrző Intézményeinek 
Kapcsolattartó Bizottsága révén – értékeli 
a nemzeti nyilatkozatok kötelezően előírt 
tartalmát és a nyilatkozatok által követett
módszertant illetően előzetesen 
meghatározott követelményeket, és 
útmutatót készít a nyilatkozatok 
megírásához.
Amennyiben egy tagállam a fenti 
előírásoknak megfelelően nemzeti 
nyilatkozatot ad ki, azt figyelembe veszik a 
Bizottság számviteli és ellenőrzési 
stratégiájának, valamint a tagállamok 
szintjén elfogadható mértékű kockázat 29. 
cikknek megfelelő megállapítása során; 
ezt követően a 63. cikk (9) bekezdésének 
értelemszerű alkalmazásával továbbítják 
azt a költségvetési hatóságnak.
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Or. en


